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APRISIASI SASTERA MELALUI PENGAJARAN BAHASA* 

Pengantar 

0/eh 
Suratman Markesan 

lnstitut Pendidikan 
Singapura 

Sastera menggunakan bahasa sebagai alat pengucapannya. Oleh kerana 
itu pengajaran bahasa erat hubungannya dengan pengajaran sastera. Demikian 
pula sebaliknya. Bagaimanapun, oleh kerana yang akan saya sentuh di sini 
ialah pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua (BM2) yang tidak ada 
pengajaran sasteranya, maka apa yang akan saya bicarakan di dalam kertas 
ini adalah semata-mata pengajaran sastera sampingan atau tumpangan dalam 
pengajaran BM2 saja. 

Oleh kerana demikian sifatnya, pengajaran sastera liwat kontek ini 
hanya berbentuk penanaman sifat suka kepada sastera yang amat rengan 
sifat aprisiasinya. Namun demikian, matlamat akhir yang saya harapkan, 
akan lahir sifat-sifat mahu memelihara, membina, menumbuhkan keakraban 
dan penikmatan sastera sehingga benar-benar tumbuh aprisiasi sastera yang 
tinggi. Dalam hal ini saya akan merasa cukup berjaya, jika 5 peratus anak
anak di bawah didikan kita masuk dalam golongan mereka yang mempunyai 
aprisiasi sastera yang tinggi itu. 

Aprisiasi sastera 

Cipta sastera - sajak, cerpen, novel dan drama - adalah perwujudan 
pengalaman-pengalaman sasterawan yang dilahirkan dengan perasaan yang 

• Kertaskerja yang disampaikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Melayu yang diadakan 
di lnstitut Pandidikan, Bukit Timah, Singapura pede 24 dan 25 April 1982. 
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SEKATA 

terus-terang, sungguh-sungguh dan penuh imaginasi serta dengan bahasa
nya yang khas pula. Dalam bentuk demikian itulah yang menyebabkan 
pengalaman-pengalaman yang dilahirkan itu menjadi hidup dan memikat 
hati. Jika kita sering dan mahu mencuba sungguh-sungguh melihat dan 
mendengar pengalaman-pengalaman sasterawan semacam itu, maka kita 
akan dapat mengerti dan memahami dengan baik segala macam cipta sastera. 
Pengertian 'baik' inilah yang membolehkan kita dapat menghargai pengalaman
pengalaman sasterawan itu dengan sebaik-baiknya pula. Maksudnya, kita 
menghargai dengan penuh kesedaran dan rnenaruh perasaan mulia. Atau 
dengan kata lain, kita dapat mengaprisiasi cipta sastera tersebut. 

Seseorang yang mampu mengaprisiasi sastera, biasanya mudah merasa 
terbuka fikiran kritisnya dan mudah merasa terbuka perasaan terhadap cipta 
sastera. Maknanya, ia mudah tersentuh, tertarik dan terpikat pada cipta 
sastera dengan fikiran yang kritis dan perasaan yang baik. Ia suka membaca, 
suka mendengar diklamasi sajak, suka menonton pementasan atau yang 
seumpama dengannya. 

Kegiatan aprisiasi sastera 

Kegiatan aprisiasi sastera boleh dilakukan secara langsung dengan cara 
kita sendiri secara aktif membaca sajak, cerpen, novel atau drama dari 
hasil berbagai zaman atau paling kurang sastera mutakhir atau aktiviti yang 
lain seperti mendengar diklamasi sajak atau menonton pementasan. Membaca, 
mendengar dan menyaksikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 
sebanyak-banyaknya jika kita ingin memperoleh pengertian tentang wujud 
dan fungsi cipta sastera dan dapat menghargainya secara wajar. 

Secara tidak langsung pula, boleh dilakukan melalui tiga macam kegiatan 
ini: 

a) mempelajari teori sastera 
b) mempelajari esei dan kritik sastera, dan 
c) mempelajari sejarah sastera. 

Secara kasar, dapat saya tunjukkan bahawa kegiatan yang pertama 
adalah dengan menelaah tentang bagaimana wujudnya sajak, cerpen, novel 
dan drama dan bagaimana fungsinya serta bagaimana pula pengalaman
pengalaman sasterawan. 

Yang kedua berupa kegiatan menelaah karangan-karangan esei yang 
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membicarakan segi-segi tertentu yang bertalian dengan cipta sastera dan 
menyoroti, mengulas dan memperkatakan sesuatu hasil ciptaan sastera. 

Sedang kegiatan yang ketiga pula adalah menelaah tentang perkembangan 
sastera dari mula timbul atau lahir hingga masa kini, baik tentang jumlah 
ciptaan, nilainya, tokoh-tokohnya dan alirannya. 

Aprisiasi sastera melalui pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua 

Pengajaran 8M2 dalam kurikulum sekolah menen'gah diuntukkan 
sebanyak 6 waktu x 35/40 minit yang dipecah kurang lebih begini: 

Model 1: 2 waktu karangan (karangan A dan B) 
2 waktu kefahaman, dan 
2 waktu tatabahasa 

Model 2: 2 waktu (karangan A) 
1 waktu (karangan B) 
1 waktu kefahaman, dan 
2 waktu tatabahasa 

Pada umumnya pengajaran 6 waktu yang diuntukkan itu, tidak ada satu 
waktupun yang dapat digunakan untuk mengajar bacaan/kefahaman dari satu 
cipta sastera (cerpen/novel) yang boleh dipilih dari satu daftar menurut 
tingkatan. Bagi sekoJah-sekolah mubaligh Kristian yang mendapat 7 waktu 
untuk 8M2, dapat dimasukkan pengajaran sastera sebanyak satu waktu 
liwat pengajaran bentuk di atas. 

Bagaimanapun, kerana beberapa hambatan timbul bila pengajaran sastera 
ini hendak dijalankan. Antaranya: (a) oleh kerana di sekolah-sekolah mubaligh 
Kristian ini kebanyakannya pelajar bukan Melayu yang penguasaan 8M2 
mereka tidak begitu kuat, (b) metode pengajaran guru tidak menarik, dan (c) 
lebih banyak pelajaran membaca (dengan tujuan membetulkan sebutan 
dan kelancaran membaca), maka maksud pengajaran sastera liwat bentuk 
ini tidak menghasilkan apa-apa pencapaian. 

Lebih-lebih lagi, kurang sekali guru-guru mahu menggunakan bahan cipta 
sastera yang boleh didapati itu ketika mengajar 8M2, baik liwat mengajar 
kefahaman, tatabahasa mahupun liwat mengajar karangan. Oleh kerana 
itu, peluang menanam sifat gemar membaca yang akhirnya diharapkan 
akan timbul di kalangan anak-anak didik itu sifat-sifat aprisiasi itu tidak 

ada. 
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Pemilihan bahan 

Mungkin kita pernah mendengar atau mengetahui bahawa satu daripada 
metode yang terkenal (mungkin tidak terkenal) mengenai mengajar orang 
berenang ialah dengan cara menolaknya ke air yang dalam. Menurut fikiran 

saya betapapun baiknya metode ini masih ada metode dan cara-cara yang 
lebih sistematik sehingga boleh menghasilkan kejayaan yang sama atau 
malah lebih baik lagi. Dengan itu pula, ia lebih meyakinkan, selesa dan jauh 
daripada kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan. 

Sehubungan dengan itu, pokok penting yang perlu disedari bahawa prinsip 
pendidikan yang perlu diikuti adalah bahawa segala gerak-kerja pembelajaran 
haruslah ada hubungannya dengan kegemaran dan kebolehan para pelajar. 
Pembelajaran adalah satu proses yang amat panjang. Sebagai contoh, bahawa 
guru pelatih mula-mula mempelajari sesuatu yang ia tahu kepada sesuatu yang 
ia tidak tahu langsung. Dari masalah yang mudah dipecahkan kepada masalah 
rumit dan sulit untuk dipecahkan. Demikian halnya dengan segala macam 
pelajaran yang kita pelajari mempunyai tingkat-tingkat senang dan payahnya. 

Tidak ada bezanya pula dengan hasil cipta sastera yang ada tingkat 
senang susahnya. Dari masalah-masalah yang mudah kepada masalah-maslal'l 
yang sulit. Dari teknik -teknik pengolahan yang mudah kepada teknik 
kompleks yang sukar dicari ujung pangkalnya. Oleh kerana itu, di tangan 
guru-gurulah terletaknya pemilihan· bahan-bahan cipta sastera yang mahu 
digunakan untuk maksud pengajaran sastera liwat pengajaran 8M2. Untuk 
maksud sekedar petunjuk kepada guru-guru yang mahu memilih bahan 
yang sesuai untuk satu-satu tingkat pelajar atau untuk seseorang individu, 
perlu diperhatikan dua pokok persoalam ini: a) Bahasa dan b) Latarbelakang 
psikologi. 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan baik yang ditulis mahupun yang dituturkan 
hari-hari sentiasa berkembang dan berubah-ubah. Demikian pula bahasa 
yang digunakan oleh sasterawan berkembang dengan semahu-mahunya, bukan 
sahaja perkataan yang digunakan, struktur ayat dan penyampaian perasaan
nya bertambah sulit bahkan tema dam perkara-perkara yang ditulis juga 
bertambah komplek. Belum lagi ditambah dengan gaya seseorang penulis 
yang cuba mencari-cari gaya yang baru dan segar. Oleh kerana itu, seseorang 
guru yang mahu memilih bahan sastera yang mahu dijadikan bacaan untuk 
murid-muridnya, haruslah memerhatikan kosa katanya, struktur ayatnya 
dan gaya bahasanya serta persoalan yang dikemukakan oleh penulis itu 
sesuai atau tidak untuk murid-muridnya. 
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Latarbelakang psikologi 

Pada umumnya guru-guru yang terlatih di mana-mana institut pen
didikan guru, sedikit sebanyak tentu telah mengetahui mengenai psikologi 
kanak-kanak. Dengan mengetahui hal ini, guru-guru dapat rnenggunakannya 
untuk menyesuaikan dengan murid-murid yang di dalam didikannya. Perlu 
diketahui bahawa perkembangan psikologi kanak-kanak amat berbeza dengan 
orang dewasa. Dengan mengetahui perbezaan perkembangan psikologi 
kanak-kanak menurut umur, guru-guru akan dapat memilih buku-buku yang 
cukup sesuai bagi tiap-tiap murid atau golongan murid yang setingkat. Sebagai 
panduan, dapat dilihat tahap-tahap perkembangan anak-anak menurut 

umurnya. 

1) Tahap autistik (lingkungan umur 8-9 tahun) 

Kanak-kanak dalam lingkungan numur begini imaginasinya belum 
dapat membuka fikirannya dengan keadaan-keadaan yang sebenar. 
Apa yang sangat digemari anak-anak golongan ini ialah cerita

cerita fantasi. 

2) Tahap romantik (lingkungan umur 10-12 tahun) 

Dalam lingkungan umur semacam ini sedikit demi sedikit fantasi
nya mulai menghilang diganti dengan kenyataan dan kebenaran, 
tetapi mereka memandang dunia ini dengan agak lepas dan bagi 
mereka tidak ada pesimistik. Golongan anak-anak ini menggemari 
cerita-cerita yang berunsur kepahlawanan, pengembaraan dan 
keganasan. 

3) Tahap realistik Uingkungan umur 13-16 tahun) 

Kanak-kanak dalam lingkungan numur ini sudah benar-benar 
keluar dari dunia fantasi dan mula cenderung kepada kebenaran
kebenaran seperti, 'Apa yang sebenarnya?'; 'Bagaimana perkara 
itu terjadi begitu?'. 

4) Tahap keanekaragaman Uingkungan umur 16 tahun ke atas) 

Dalam lingkungan begini, pelajar-pelajar tidak sahaja cenderung 
kepada perkara-perkara yang benar terjadi, akan tetapi mereka 
bersedia untuk meneliti atau menyiasat sebab-sebab terjadinya. 
Dengan itu, hal ini akan menimbulkan mereka cuba membuat 
keputusan dimgan caranya sendiri. 
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Cara atau metode 

a) Mengajar karangan 

Liwat mengajar karangan ada beberapa cara boleh dilakukan. 
Pertama, ketika mengajar karangan A, (secondary school) dalam lingkungan 
karangan imaginasi, dengan judul misalnya: 'Tersesat jalan'; 'Terperangkap 
di elevetor'; 'Tersalah naik bus' atau lain sebagainya, kita boleh menolong 
pelajar-pelajar kita mencari isi dengan menggunakan penca indera manusia 
untuk mengesan isi karangan. Dari tajuk 'Terperangkap di elevator' guru 
boleh. meminta murid-muridnya mencari isi dengan menggunakan hidungnya 
untuk menghidu bau apa yang masuk ke lubang hidungnya? Bau hapak, 
hancing, busuk dan lain sebagainya. Dari telinganya, dia terdengar sungutan, 
makian, tangisan, keluhan, pekekan, kutukan dan lain-lain lagi. Dari matanya 
pula, lampu hidup manjadi mati dan terus gelap, selepas elevetor bergerak 
dan lampu hidup, tergambar pula wajah yang lega, senyum dan lain sebagai
nya. Dari tangannya, ia terasa tangannya dan tangan kawanya menjadi sejuk, 
tangannya merasa denyutan jantungnya kian kuat dan lain sebagainya. 

Sebelum mengajar tajuk karangan ini, guru boleh memilih buku cerita 
atau filem (video) yang menggambarkan keadaan cemas seperti itu, misal
nya cerita penumpang-penumpang yang tergantung-gantung di kereta kebal, 
kemalangan di jalan raya atau lain sebagainya. 

b) Melalui pelajaran kefahaman, baik kefahaman pendengaran 
mahupun kefahaman penulisan, bahan-bahan cipta sastera boleh digunakan. 
Dalam lingkungan murid-murid menengah yang telah membaca buku cipta 
sastera baik cerpen mahpun novel, boleh dicuba cara ini. Potongan yang 
diambil baik dari cerpen atau novel, haruslah sebuah potongan yang me
nunjukkan ceritanya tergantung, sehingga dengan demikian, apabila ada 
di antara murid yang gemar mengetahui selanjutnya, mereka akan membaca 
buku tersebut. 

contoh sebuah petikan 

Emak Yusof segera memotong. "Semalam Yusof diambil kakaknya." 

Aku tidak faham kelakuan emak Yusof. Pagi tadi aku nampak 
Yusof mengangkat air di paip, tapi sekarang emaknya bilang 
semalam kakaknya ambil dia. Aku percaya aku tidak salah pandang, 
yang mengangkat air pagi tadi Yusof. Aku belum dapat jawaban 
mengapa Kamoe San memakai songkok Melayu dan menukar 
namanya kepada Abudora, tiba-tiba sekarang emak Yusof pula 
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tidak benarkan anaknya berjumpa Kamoe San. 

Ketika aku mahu tanya lagi kepada emak Yusof, orang tua itu 
segera berkata: "Cakapkan sama Kamoe, Man .. Yusof pegi rumah 
kakaknya semalam 1"1) 

Dari potongan di atas boleh kita timbulkan beberapa soalan kefahaman: 

a) Apakah yang menyebakan penulis merasa bingung? 

b) Menu rut fikiran kamu mengapa emak Yusot tidak membenar
kan anaknya bertemu Kamoe San? 

c) Menu rut fikiran kamu juga, mengapakah Kamoe San menukar 
namanya menjadi Abudora? 

c) Mengajar tatabahasa 

Ketika mengajar cakapajuk dan cakapindah, guru-guru bolehlah 
mengambil dari cerpen atau novel. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: 

a) "Ayah masih marah padaku?" abang menyoal kepadaku. 

b) "Marah kerana aku kahwin dengan mem orang Putih?" 
abang menyoal lagi. 

c) "Baik-baiklah jaga dirimu 'nak. Selalulah ingat pada kata 
ayah" waktu dia memeluk abang. 

d) "Janganlah ceritakan pada ayahmu. Jangan sekali-kali." 
pesan ibu. 

e) •:Jangan cuba-cuba biarkan abang kau balik membawa 
perempuan 'tu." ujar ayah. 2) 

Dari pelajaran tatabahasa yang lain, saya kira boleh juga digunakan 
bahan-bahan cipta sastera yang menjadi pilihan sesuatu darjah. Pokoknya, 
saya kira jelas, bahawa dengan demikian sedikit sebanyak akan menimbulkan 
kesan kepada para pelajar untuk membaca terus kerana mereka ingin men
getahui kisah selanjutnya. 

Aktiviti di luar darjah 

Pelajaran di kelas tidak dapat dipisahkan langsung dengan pelajaran 
di luar kelas. Dan untuk aprisiasi sastera, saya kira akan lebih berjaya jika 
aktiviti persatuan-persatuan bahasa di sekolah-sekolah menjalankan aktiviti
nya yang sifat-sifat menanam aprisiasi sastera, misalnya peraduan membaca 
sajak, atau dialog dari sesuatu bahagian cipta sastera atau peraduan membaca 
potongan cerpen atau novel. 
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Aktiviti lain ke arah yang sama, misalnya dengan mengadakan 'Kelab 
Buku'. Guru-guru boleh memilih beberapa buah buku sastera yang sesuai 
dengan lingkungan umur atau tingkatan darjah. Boleh disuruh murid memilih 
buku yang digemarinya atau guru menyarankan buku yang sesuai lalu guru 
membeli buku untuk kelasnya. Bayaran kepada toke buku boleh diatur, 
misalnya dengan jalan dibayar beransur-ansur dalam masa tiga bulan barangkali. 

Setelah murid-murid membaca, bolehlah buku itu dijadikan topik per
bincangan. Setiap murid diminta memberikan pendapatnya. 

Penutup 

Aprisiasi sastera menerusi pengajaran Bahasa Melayu tidak akan ber
jalan dengan sempurna, jika guru dan murid tidak memainkan peranan 
mereka masing-masing dengan betul dan baik. Peranan pengajar dan orang 
yang belajar adalah faktor penting untuk menjayakan apa yang say a utarakan. 
Oleh yang demikian besar harapan saya supaya hal-hal ini dapat difahamkan 
dengan betul. 

1) Potongan dari cerpen Kamoe San, oleh S. Markesan, Cerpen-cerpen 
ASEAN, DBP, 1978. 

2) Potongau dari cerpen Di Tengah Keluarga oleh Shahnon Ahmad, 
Pertentangan, DBP, 1970. 
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SENARAI KATA UMUM YANG SERING DIEJA SALAH 

Salah Betul 

ajenda agenda 
akitek arkitek 
alat tulis alattulis 
bandarraya bandaraya 
bengkerap bank rap 
ben teras bartteras 
bed a beza 
biar pun biarpun 
binte binti 
bonos bonus 
berek brek (kereta) 
bumiputra bumiputera 
catet, catit catat 
cendera mata cenderamata 
citak cetak 
derebar drebar 
definasi difinasi 
dailog dialog 
ekspot eksport 
letrik elektrik 
pikir fikir 
gabenur, gabnur gabenor 
yaitu iaitu 
ide idea 
irrpot import 
institiut institut 
insuran insurans 
istirehat istirahat 
isiu isu 
istihar isytihar 
jembatan jambatan 
jawaban jawapan 
kelumpuk kelompok 
kerinting keriting (rambut) 
kelasik klasik 
kemarin kelmarin 
kominis komunis 
komunisma komunisme 
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kuncu 
kondaktor 
korum, koram 
lalu lintas 
lancung 
lembab 
majallah 
maksima 
munafaat 
nenas 
odit 
oditorium 
otomatik 
otonomi 
pas pot 
pend ita 
peramugari 
pergawati 
petroliam 
praktik 
profesyenal 
raksaksa 
sabsidi 
saikologi 
satay 
satria 
selesma 
sertamerta 
stesyen 
set or 
telipon 
talivisyen 
tam ad dun 
taukeh 
tauladan 
tempeh 
uang 
ugama 
ujud 
vokesyenal 
yunit 
zohor 
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T kuncu konco 
kondaktor konduktor 
korum, koram kuorum 
lalu lintas lalulintas 
lancung lancong (bersiar-siar) 
lembab lembap 
majallah majalah 
maksima maksimum 
munafaat manfaat 
nenas nan as 
odit audit 
oditorium auditorium 
otomatik automatik 
otonomi autonomi 
pas pot pas port 
pend ita pend eta 
peramugari pramugari 
pergawati peragawati 
petroliam petroleum 
praktik praktis 
profesyenal profesional 
raksaksa raksasa 
sabsidi subsidi 
saikologi psikologi 
satay sate 
satria sate ria 
selesma selesema 
sertamerta serta-merta 
stesyen stesen 
set or stor 
telipon telefon 
talivisyen televisyen 
tamaddun tamadun 
taukeh tauke 
tauladan teladan 
tempeh tempe 
uang wang 
ugama agama 
ujud wujud 
vokesyenal vokasional 
yunit unit 
zohor zuhur 
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EJAAN NAMA-NAMA MELAVU/ISLAM YANG 
BETUL MENGIKUT SISTEM EJAAN BARU 
DISELARASKAN OLEH JAWATANKUASA 

BAHASA MELAVU SINGAPURA 

Ejaan yang betul 

Ad nan 
Ali 
Asiah 
Farid 
Fadil 
Firdaus 
Haris 
IIi as 
Johari 
Johan 
Kamarulzaman 
Karim 
Kasim 
Khalid 
Mariam 
Masri 
Maznah 
Mazlan 
Munir 
Musa 
Nafisah 
Nasir 
Nurliah 
Nursiah 
Rahimah 
Rasyidah 
Ramlah 
Rauf 
Rugayah 
Rohani 
Rustam 
Sadik 
Said 
Sam ad 
Sanusi 

(Tambahan) 
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Variasi 

Adenan, Addnan 
Alee, Alii 
Asiah, Aseah, Asyeah 
Fareed, Parid, Farit 
Fadzil, Fazel, Fazil 
Firdaoes, Firdus 
Harris, Aris, Harees 
Alias, Elias 
Juhari, Jauhari, Joehari 
Juhan,Joehan,Djohan 
Kamaruzaman, Kamarudzaman 
Kareem, Karem 
Kassim, Oasim, Cassim 
Khaleed, Kalid 
Mariyam, Maryam 
Masree 
Masnah, Mazna 
Mazelan 
Moenir, Muner, Muner 
Moesa, Moosa 
Napisah, Nafisa 
Naseer, Naser 
Norliah, Norleah, Norlia 
Norseah, Norsiah 
Rahima, Raheemah 
Rashidah, Rasidah 
Rami a 
Raof, Ra'uf, Rauff 
Rogayah 
Ruhanie, Ruhani 
Rostam 
Sadiq, Sadique, Sadek 
Sait, Saed 
Sa mat 
Sanussi, Sanoesi 

SEKATA 

Sidik 
Syahrum 
Syam 
Tahir 
Tajuddin 
Wahab 
Zahrah 
Zainun 
Zain 
Zaitun 
Zakaria 
Zakiah 
Zakri 
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Sidek, Siddique 
Shahrum, Syahrom 
Sham 
Taheer, Taher 
Tajudin 
Wahap 
Zahara, Zaharrah, Zaharah 
Zainon 
Zin, Dzain 
Zaiton 
Zakariah, Zakariyah 
Zakia, Zakiyah 
Zakry 



PEMBETULAN 

Dalam keluaran SEKATA vang pertama terdapat beberapa kesalahan 
ejaan dan beberapa kesalahan lain. Atas kesalahan tersebut, sidang editor 
mohon maaf. 

Sebagai pembetulannya di bawah ini diturunkan yang betul. 

Halaman 

5 

5 

6 

7 

8 

19 

20 

21 

25 
26 

20,21,26,27 

29 

29,32,33 

38 

Dicetak 

Za'aba 

dirantau 

ketidak waspadaan 

syara-syarat 

nusantara 
Za'aba 

dua 

bila 
memendikkan 
kerusi 

Hal jelas 

perkata 

menguatakan 

Zaaba 

jenis-kata 

yang bergaris bawah 

hasi 
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Yang benar 

Za'ba 

di rantau 

ketidakwaspadaan 

syarat-syarat 

Nusantara 
Za'ba 

tiga 

apabila 
memendekkan 
kayu 

Hal ini jelas (tertinggal ini) 

perkara 

menguatkan 

Za'ba 

jenis kata 

yang bercetak kasar 

hasil 

SEKATA 
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