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JUDUL: KREATIVITAS, KEBIASAAN MEMBACA,
DAN KEMAMPUAN APRESIASI CERPEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Cerpen merupakan salah satu jenis sastra yang berkembang

luas dalam masyarakat.Banyaknya buku kumpulan cerpen yang
diterbitkan, majalah yang khusus memuat cerpen atau sebagian
besar isinya berupa cerpen, bahkan banyaknya majalah hiburan
atau surat-surat kabar mingguan yang menyediakan rubrik khusus
untuk cerpen, adalah bukti bahwa cerpen telah berkembang luas
di masyarakat.Rosidi menyatakan bahwa “di samping puisi,
bentuk cerpen adalah bentuk yang paling banyak digemari dalam
dunia kesastraan Indonesia sesudah Perang Dunia kedua”.(Rosidi,
1983:97).

Meskipun cerpen telah terbukti tersebar luas di masyarakat,
di lain pihak masih ditemui hal-hal yang masih memprihatinkan,
khususnya dalam hubungannya dengan pembelajaran sastra.
Oemarjati menyatakan bahwa,”pengajaran sastra Indonesia, lebih
menekankan pada sejarah sastra, siswa kurang diarahkan pada
pelajaran apresiasi sastra sehingga kemampuan siswa dalam
apresiasi sangat kurang (Oemarjati, 1979:3).Pertanyaan sekarang
adalah apakah meluasnya cerita pendek di masyarakat dapat
dijadikan sebagai indikator berkualitasnya hasil pembelajaran
apresiasi di sekolah?Sepengetahuan penulis, belum ditemukan
penelitian yang khusus menjawab pertanyaan di atas. Namun
demikian, masalah cerita pendek sebagai salah satu materi kajian
dalam pembelajaran sastra merupakan fenomena yang cukup
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menarik, yaitu: 1) pada umumnya cerita pendek memiliki bentuk
yang relatif  lebih singkat dibandingkan dengan bentuk novel dan
drama, 2) cerita pendek sebagai materi pembelajaran mudah
diperoleh dibandingkan dengan materi novel dan drama, 3) sesuai
dengan semangat zaman yang tidak memungkinkan lagi orang
untuk berlama-lama menikmati suatu cerita, karena cerita pendek
dapat dibaca pada waktu yang singkat bahkan di sela-sela
kesibukan, 4) cerita pendek mempunyai keanekaragaman topik
yang mencerminkan keanekaragaman kehidupan, dan 5) dalam
proses belajar- mengajar, penyajian cerita pendek lebih
memungkinkan untuk pengembangan pikiran kritis dan kreatif.

Pembelajaran apresiasi sastra di sekolah pada dasarnya
bertujuan agar siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra
yang berharga sehingga merasa terdorong dan tertarik untuk
membacanya. Pendidikan dan pembelajaran sastra itu sendiri
diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku siswa
dalam usaha mendewasakannya melalui berbagai cara
mengajarkan kesusasteraan di sekolah.Selanjutnya, dengan
membaca karya sastra para siswa memperoleh pengertian yang
baik tentang manusia dan kemanusiaan, mengenal nilai-nilai, dan
mendapatkan ide-ide baru.Dengan demikian, tujuan pokok
pembelajaran sastra adalah untuk mencapai kemampuan apresiasi
kreatif.Apresiasi kreatif, adalah berupa respons sastra yang
mencakup aspek kejiwaan, terutama berupa perasaan, imajinasi,
dan daya kritis.Dengan memiliki respons sastra, siswa diharapkan
mempunyai bekal kemampuan untuk merespons kehidupan
secara artistic imajinatif, karena sastra itu sendiri sebenarnya
muncul dari pengolahan tentang kehidupan ini secara artistic dan
imajinatif  dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Sayutimenyatakan
bahwa melalui karya sastra yang memungkinkan berbagai
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kemungkinan pesan moral, sosial, dan psikologis, orang akan lebih
cepat mencapai kemantapan bersikap, yang terjelma dalam
perilaku dan pertimbangan pikiran yang dewasa (Sayuti,
1991:121).

Menurut hemat penulis, dapat disinyalir bahwa kemeluasan
dan kemendalaman baik penguasaan kode bahasa maupun kode
budaya seseorang sebagaimana dikemukakan di atas, salah satunya
dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca orang itu.
Sedangkan, aspek sikap sadar, sikap kritis, sikap dewasa, dan
adanya sikap kesungguhan dalam berusaha yang semuanya itu
merupakan cerminan adanya pengertian, penghayatan, kepekaan,
pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap masalah
hidup dan kehidupan seseorang adalah dipengaruhi terutama oleh
faktor kreativitas orang itu. Berdasarkan sinyalemen di atas secara
tegas dikatakan bahwa tinggi-rendahnya tingkat kemampuan
apresiasi satra seseorang juga terkait dengan faktor kebiasaan
membaca dan kreativitas orang itu.

Untuk dapat mempunyai kemampuan apresiasi cerita
pendek yang memadai, siswa dituntut untuk mempunyai
kebiasaan membaca yang baik dan kreativitas yang tinggi.
Tumbuh dan berkembangnya sikap sadar, kritis, dewasa, dan
kesungguhan pada diri seseorang akan terwujud manakala orang
itu mempunyai penguasaan terhadap kode bahasa, kode budaya,
serta kode sastra. Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan
adanya kebiasaan membaca (bacaan sastra) yang baik dan
kreativitas yang meyakinkan.

Perkiraan-perkiraan jawaban yang dikemukakan di atas
belum teruji kebenarannya.Oleh sebab itu, untuk memastikan
ada tidaknya keterkaitan positif  antara kreativitas dan kebiasaan
membaca dengan kemampuan apresiasi cerita pendek siswa,
diperlukan penelitian ini.
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B. Identifikasi Masalah
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pokok

pembelajaran sastra adalah untuk mencapai kemampuan apresiasi
kreatif  yang berupa respons sastra yang mencakup aspek
kejiwaan, terutama berupa perasaan, imajinasi, dan daya berpikir
kritis.Dengan memiliki respons sastra, siswa diharapkan
mempunyai bekal kemampuan untuk merespons kehidupan
secara artistik imajinatif. Sehubungan dengan itu, muncul
masalah-masalah penelitian sebagai berikut:1) Bagaimana cara
mengapresiasi sastra yang baik?, 2) Faktor-faktor apa saja yang
menentukan kemampuan apresiasi sastra itu?, 3) Karya sastra
yang bagaimana yang mampu meningkatkan kemampuan rasional
dan kemampuan emosional pembaca, khususnya siswa?, 4)
Dapatkah kemampuan mengapresiasi karya sastra itu ditingkatkan
melalui pembelajaran sastra atau aspek lainnya?, 5) Bagaimana
cara meningkatkan kemampuan apresiasi sastra?, dan 6) Seberapa
jauh peranan guru/ sekolah dalam meningkatkan kemampuan
apresiasi sastra itu?.

Serentetan pertanyaan di atas merupakan masalah yang pasti
muncul apabila membahas upaya peningkatan apresiasi
sastra.Permasalahan di atas pada kenyataannya saling berkaitan
antara satu dengan yang lainnya.Oleh karena itu, untuk
mempertegas uraian hasil penelitian ini diperlukan pembatasan
masalah penelitian.

C. Pembatasan Masalah
Mengingat cakupan karya sastra itu sendiri terdiri atas

berbagai macam jenis (genre), dan terdiri berbagai faktor yang
mempengaruhi tingkat kemampuan apresiasi sastra, maka
tidaklah mungkin seluruh permasalahan dibahas di dalam
penelitian ini.Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan
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sastra, perlu mengarahkan kemampuan tidak saja pada kreativitas
tetapi juga pada upaya membiasakan kegiatan membaca
mahasiswanya.

Keempat, kaitannya dengan saran ketiga dan disesuaikan
dengan hasil penelitian ini, dosen perlu menyikapi secara
proporsional.Dalam hal ini, kebiasaan membaca perlu mendapat
porsi perhatian yang lebih banyak dibandingkan aspek kreativitas.
Untuk itu, perlu diciptakan motivasi yang efektif, hal itu antara
lain dapat dilakukan dengan memilih materi bacaan yang dapat
menumbuhkan kegemaran membaca, seperti bacaan yang
menarik, ada suasana kebaruan, menghibur atau menyenangkan.
Dengan materi yang disiapkan sedemikian rupa, diharapkan
makin tumbuh kegemaran membaca bagi mereka yang masih
rendah kebiasaan membacanya, dan makin meningkatkan
setidaknya mempertahankan kebiasaan membaca bagi yang
memiliki kebiasaan membaca yang baik.

Kelima, penelitian ini telah menemukan dan mengungkapkan
dua faktor yang berhubungan dengan kemampuan apresiasi cerita
pendek. Namun, masih banyak faktor lain yang belum terungkap
dalam penelitian ini yang diduga memiliki kontribusi yang berarti
terhadap kemampuan apresiasi sastra (cerita pendek). Hal ini
memberikan peluang yang luas pada peneliti lain untuk
melaksanakan pengembangan penelitian lebih lanjut. Untuk itu
hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan
banding dari segi teknis maupun temuannya bagi penelitian
selanjutnya.
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masalah.Genre karya sastra yang dijadikan objek kajian adalah
cerita pendek (cerpen), sedangkan faktor-faktor yang dipandang
dominan dalam penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam
identifikasi masalah di atas adalah faktor kreativitas dan faktor
kebiasaan membaca.Jelasnya, dalam penelitian ini kemampuan
apresiasi cerita pendek dipandang sebagai variabel terikat;
sedangkan dua faktor yang lain, yakni faktor kreativitas dan faktor
kebiasaan membaca dijadikan variabel bebas.Kreativitas yang
dimaksudkan di sini ditekankan pada kemampuan berpikir kreatif
atau kemampuan berpikir divergen karena pemahaman terhadap
karya sastra pada umumnya termasuk tindak kreatif, sedangkan
kebiasaan membaca yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan
membaca bacaan sastra.

Adanya pembatasan masalah seperti ini, bukan dimaksudkan
untuk memandang kecil faktor-faktor lain, melainkan semata-
mata demi lebih terfokusnya permasalahn yang dibahas,
mengingat adanya keterbatasan tenaga, waktu, dan dana pada
pihak peneliti.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah,

dan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1) Apakah terdapat keterkaitan antara kreativitas dengan

kemampuan apresiasi cerita pendek?
2) Apakah terdapat keterkaitan antara kebiasaan membaca

dengan kemampuan apresiasi cerita pendek?
3) Apakah terdapat keterkaitan antara kreativitas dan kebiasaan

membaca dengan kemampuan apresiasi cerita pendek secara
bersama-sama?
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amat penting karena mahasiswa tersebut sebagai calon guru
bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. Sebagai calon guru,
mereka dituntut untuk mengembangkan ketiga bidang tersebut
lewat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yang di dalamnya
terintegrasi pembelajaran apresiasi sastra pada khususnya dan
didalam masyarakat pada umunya. Di samping itu calon guru
juga dituntut memiliki kemampuan atau kesanggupan yang
memadai terhadap ketiga bidang tersebut, tanpa memiliki
kemampuan yang memadai, mereka tidak bisa berbuat banyak
di depan kelas.

Hal yang demikian ini pada gilirannya, akan berpengaruh
tidak baik terhadap mutu keluaran atau lulusan sekolah yang
dijadikan tempat mengembangkan dan melaksanakan profesinya.
Dengan demikian ketiga bidang itu perlu dikembangkan
kualitasnya secara integrativ secara bersama-sama, namun dalam
konteks yang sesuai.

Kedua, keadaan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia pada umumnya memiliki kemampuan yang berbeda-
beda (heterogen).Menghadapi mahasiswa yang memiliki
kemampuan yang beragam tersebut, pengajar/dosen perlu
menyesuaikan teknik pengajarannya agar dapat diterima
mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan bidang apresiasi
sastra. Dengan demikian, dalam diri mahasiswa akan timbul
semangat dan gairah untuk mengikuti perkuliahan dengan baik,
dan pada gilirannya kegemaran pada bidang apresiasi makin
meningkat.

Ketiga, dalam upaya peningkatan kemampuan apresiasi sastra
(cerpen), pengajar/dosen perlu memperhatikan aspek kreativitas
dan kebiasaan membaca secara bersama-sama (terpadu).Karena
kedua aspek tersebut telah terbukti memiliki peran yang penting
dalam apresiasi sastra. Dengan kata lain, dalam kegiatan apresiasi
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E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

tentang ada tidaknya keterkaitan positif  antara kreativitas dan
kebiasaan membaca (terutama bacaan sastra) dengan kemampuan
apresiasi cerita pendek, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama, juga dapat memberi masukan berapa besar kadar
kekuatan hubungan di antara variabel-variabel prediktor dengan
variabel respon. Dengan mengetahui kadar kekuatan hubungan
antara kedua belah variabel, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan apakah faktor kreativitas dan
kebiasaan membaca penting atau tidak dalam pengembangan
kemampuan apresiasi cerita pendek. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menunjukkan tentang besarnya sumbangan
kreativitas dan kebiasaan membaca terhadap kemampuan
apresiasi cerita pendek.

Diharapkan konfirmasi tentang besar kecilnya sumbangan
kedua variabel tersebut dapat menunjukkan derajat pentingnya
variabel-variabel itu terhadap kemampuan apresiasi cerita pendek,
dan selanjutnya dapat digunakan untuk menelaah lebih lanjut
tentang kemungkinan adanya variabel lainnya yang
mempengaruhi kemampuan apresiasi cerita pendek itu.Lebih
lanjut, diharapkan hasil penelitian ini memberi masukan kepada
dosen apresias sastra pada umumnya, dan pemegang mata kuliah
sastra prosa (cerita pendek) pada khususnya, dalam menentukan
strategi pembelajaran apresiasi sastra secara optimal.Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan
keilmuan dalam bidang apresiasi cerita pendek.Bagi peneliti
bidang sastra, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
stimulus untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis secara
intensif.
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variabel kreativitas sebagaimana telah dikemukakan di bagian
terdahulu, adalah perlunya meminimalisasikan hambatan bagi
kebebasan berekspresi, baik dalam bentuk kata (seperti karya-
karya tulis) maupun karya sastra.Untuk itu, guru/dosen di kelas
perlu menumbuhkan dengan menciptakan suasana agar para
siswa memiliki kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri yang
kokoh, kemampuan apresiasi dalam diri seseorang akan makin
berbobot.

Ketigabelas, kaitannya dengan kebiasaan membaca, jelaslah
bahwa apresiasi memiliki kaitan dengan masalah tinggi rendahnya
kebiasaan membaca.Karena itu, penting menciptakan kebiasaan
membaca bagi anak didik.Untuk itu, penguasaan memotivasi,
pemberian keinginan atau kemauan oleh para guru terhadap anak
didiknya merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan begitu
saja.Kebiasaan membaca lebih diarahkan pada penangkapan
berbagai pengalaman batin, pengalaman aneka ragam
kehidupan.Kebiasaan membaca itu tentu juga perlu
memperhatikan perilaku membaca yang efisien.Hal ini agar or-
ang-orang disekitarnya dapat meneladani dan mengikuti
perbuatan membaca yang baik.Sehingga siswa tertarik pada buku
bacaan lalu membacanya merupakan hal yang diharapkan.

C. Saran-saran
Berdasarkan uraian yang termuat dalam kesimpulan dan

implikasi hasil penelitian di atas, diajukan beberapa saran seperti
di bawah ini.

Pertama, kreativitas dan kebiasaan membaca., serta
kemampuan apresiasi sastra dalam hal ini apresiasi cerpen
mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta perlu
ditingkatkan lagi. Peningkatan mengenai hal tersebut dirasakan
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BAB II
KAJIAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN

PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritis
Pada bagian ini, dikemukakan konsep-konsep mengenai

hakikat: 1) kreativitas, 2) kebiasaan membaca, dan 3) kemampuan
apresiasi cerita pendek.

1. Kreativitas
Kreativitas, menurut Csikszentmihalyi, merupakan sumber

pengertian pusat dalam kehidupan kita. Faktor kreativitas inilah
yang membedakan manusia dari simpanse, karena berkat
kreativitas manusia memiliki bahasa, nilai, ekspresi keindahan,
pemahaman ilmu, teknologi, dan hal penting dan menarik lainnya
yang diperoleh melalui proses pembelajaran, dan penambahan
kekayaan dan kekompleksan untuk masa depannya
(Csikszentmihalyi, 1996:1-2).

Palmer dan Harding dalam Lefrancois, merumuskan
kreativitas sebagai hasil karya cipta baru yang telah diterima oleh
umum dan selama masih dapat dipertahankan atau berguna
atau memuaskan kepentingan kelompok yang lain
pada beberapa poin waktu (Lefrancois, 1988:226).
Munandar mengajukan pendapat dari Hurlock (1978) dan dari
Rogers (1982). Hurlock mendefinisikan kreativitas sebagai
suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, entah
berupa gagasan, atau objek dalam bentuk susunan yang baru.
Sedangkan Rogers dalam Munandar merumuskan proses
kreatif  sebagai kemunculan tindakan berupa produk baru
melalui keunikan individu di satu pihak, dan dari kejadian,
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mengapresiasi sastra mahasiswa perlu diperhatika. Hal tersebut
berkaitan erat dengan teori yang dipaparkan di muka, bahwa
apresiasi sastra mencakup kegiatan membaca, serta kegiatan lain
seperti menyaksikan pementasan karya sastra, mendengarkan
pembacaan atau rekaman karya sastra. Menulis kreatif  karya
sastra. Dalam menggiatkan peningkatkan kemampuan apresiasi
mahasiswa, dosen dituntut memiliki kemampuan, kemauan, dan
strategi khusus untuk membangkitkan keinginan, kemauan dan
motivasi yang baik agar mahasiswa tergerak dengan sendirinya
untuk melakukan kegiatan membaca secara kontinu, dan tentu
saja disertai penyuluhan tentang membaca yang benar agar sedikit
mungkin kendala mahasiswa di lapangan terminimalisasikan.
Dengan demikian, akan tercipta kebiasaan membaca yang
diinginkan dan pada gilirannya kemampuan apresiasi sastra
(cerpen) sebagaimana diharapkan akan meningkat.

Keduabelas, faktor kreativitas sebagaimana ditunjukkan dalam
hasil penelitian memiliki peranan penting dalam hal
pengembangan kemampuan apresisasi.Karena itu, dalam
pengajaran apresiasi sastra pada khususnya dan pengajaran
bidang-bidang lainnya.Perlu diciptakan kondisi yang
memungkinkan orang-orang atau anggota kelompok di dalamnya
dapat mengembangkan kreativitasnya. Penciptaan kondisi dapat
bersujud pemberian fasilitas berupa kegiatan atau wadah apa saja
yang memungkinkan ekspresi kreativitas teraktualisasikan, dan
lebih dari itu pemberian perhatian yang positif  bagi kemunculan
karya atau usaha kreatif  anak didiknya akan mendorong
berkembangnya kreativitas. Kreativitas di lingkungan pendidikan
memang perlu dikembangkan bukan saja dalam kerangka
pengajaran apresiasi, tetapi termasuk juga untuk pencapaian
pendewasaan anak didik secara umum.Salah satu kontribusi yang
memang sesuai dengan pengembangan komponen-komponen
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orang-orang, dan keadaan hidupnya di lain pihak (Munandar,
1988:2-3).

Hicks et.al menyatakan bahwa kreativitas merupakan
ekspresi karena hasil pengalaman atau keinginan, yang berupa
imajinasi, spontanitas, dan keunikan (Hicks, 1970:225). Mengingat
timbulnya kreativitas salah satunya adalah karena faktor
pengalaman, maka kreativitas itu dapat juga dibentuk melalui
proses belajar. Dalam megembangkan kreativitas, faktor
pengalaman atau proses belajar belumlah cukup untuk
membentuk kreativitas, tetapi perlu adanya faktor bakat. Menurut
Semiawan, konsep kreativitas mencakup integrasi dari kondisi
empat ranah, yaitu (a) afektif, (b) psikomotorik, (c) kognitif, dan
(d) intuitif. Ketiga ranah yang pertama dikembangkan melalui
proses belajar, sedangkan ranah yang keempat lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor bakat. Selanjutnya dikatakan, bahwa
perkembangan kreativitas individu akan terjadi secara optimal
manakala terdapat bakat, dengan ditandai oleh tingkah laku
kreatif  yang merupakan perpaduan dan interaksi, interpretasi dari
dimensi rasio, kehidupan, emosi, intuisi, dan bakat khusus yang
menghasilkan produk tertentu (Semiawan, 1992:26). Di pihak
lain, Csikszentmihalyi mendeskripsikan orang yang memiliki ciri-
ciri kreatif, yang masing-masing karakter itu sekaligus
menunjukkan hubungan saling kontradiktif. Ada sepuluh ciri pada
orang yang kreatif, yakni (1) memiliki energi fisik, tetapi juga
tenang dan santai; (2) cenderung pintar, tetapi juga naif  pada
saat bersamaan; (3) kadangkala berperilaku paradoksal antara
iseng (main-main) dan disiplin (serius), antara sifat betanggung
jawab dan tidak bertanggung jawab; (4) menggunakan daya
imajinasi dan fantasi di satu sisi, namun berpikir secara mendasar
dan realistis di sisi lain; (5) menempatkan tendensi
berlawanan pada suatu kontinum antara kontroversi dan
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untuk penguasaan kata sebagai sarana kunci dalam proses kreatif
sastra adalah dunia rekaan yang disusun dari kata. Tokoh-tokoh
cerita ditampilkan dengan kata, bergerak dari satu peristiwa ke
peristiwa lain yang terjadi melalui kata, dan seluruhnya merupakan
dunia kata: untuk itu, untuk memahami sastra dituntut selalu
meningkatkan penguasaan atas kata.

Kesepuluh, kenyataan bahwa rata-rata nilai kebiasaan
membaca cukup menarik, karena rata-ratanya paling tinggi dari
pada yang lain. Hal ini kemungkinan mahasiswa sudah terbiasa
atau sering melakukan dan sudah bersikap sebagaimana yang
ditanyakan dalam angket.Kebiasaan membaca mahasiswa
tergolong cukup karena seringnya mereka melakukan kegiatan
membaca, sehingga mereka banyak menemukan dan
memperoleh kosakata baru.Dengan kebiasaan membaca yang
memadai mahasiswa dapat menelusuri makna kata-kata dan
model-model pengungkapan karya sastra yang belum
diketahui.Kenyataan ini di lapangan dapat ditingkatkan lagi dan
tidak terbatas pada kegiatan membaca di dalam gedung sekolah,
tetapi juga di luar dinding sekolah.Hal ini mengingat peluang
dan waktu yang dimiliki siswa untuk memperoleh berbagai
pengalaman baca di luar sekolah lebih besar dibandingkan dengan
para guru.

Kesebelas, bahwa rata-rata nilai kemampuan apresiasi cerpen
lebih rendah daripada rata-rata nilai kebiasaan membaca.Oleh
karena itu, upaya untuk mengembangkan kemampuan apresiasi
cerita pendek mahasiswa masih perlu lebih ditingkatkan
lagi.Khususnya pada pengajaran apresiasi sastra hendaknya tidak
menekankan pada aspek teoritis. Pengajaran yang demikian
kiranya perlu ditangguhkan lebih dahulu: sebab menyebabkan
siswa kurang memiliki kemampuan menghargai, menghayali, dan
menikmati secara langsung. Dengan demikian proses



Kreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi CerpenKreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen 9

introversi; (6) rendah hati, namun angkuh pada waktu
berasamaan; (7) dalam berbagai budaya, pihak laki-laki makin
maskulin, acuh dan menekankan aspek temperamennya,
sedangkan wanita makin feminism, yang kedua pihak diterimanya
sebagai difat berlawanan; (8) suka menentang dan bebas;
(9) sangat bergairah dengan tugas/ pekerjaannya, namun
kadangkala juga suka apa adanya; dan (10) kejujuran dan
kepekaannya sering menganggap dirinya “menderita” namun ia
sangat menikmati “penderitaannya” itu (Csikszentmihalyi,
1996:57).

Guilford yang dikutip oleh Good & Brophy, mengajukan
suatu perspektif  kreativitas dalam model kemampuan mental
yang diyakini secara kolektif  dari suatu peta atau struktur intelek,
yang di dalamnya mencakup daftar operasional mental.Hal ini
dimaksudkan agar informasi yang dicari dan simpanan memori
dapat mencakup dua jenis operasi, yakni produksi konvergen
atau produksi divergen. Dalam pandangan Guilford ini, kreativitas
merupakan pelibatan pemikiran yang divergen, seperti kelancaran,
keluwesan, dan keaslian proses pemikiran (Good & Brophy,
1990:618).

Kreativitas sebagaimana dideskripsikan pada paparan di atas
secara umum mencakup berbagai aspek dalam diri seseorang.
Karena itu  Bloomberg memandang bahwa kreativitas dapat
ditinjau dari berbagai pendekatan psikoanalisis, lingkungan,
asosiatif, faktorial, perkembangan kognitif, dan holistik. Pertama,
pada pendekatan psikoanalisis dengan tokohnya Sigmund Freud,
kreativitas dipandang sebagai representasi pertahanan melawan
energy libido dalam masyarakat.Karena itu, konsep kreativitas
dipahami sebagai manifestasi perilaku mekanisme pertahanan,
sublimasi, yang prosesnya di luar kesadaran, melalui dorongan
seksual energi agresif  ke dalam perilaku yang mendukung sifat
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nilai etika dan estetikanya. Hal sesuai dengan pendapat  Damono,
bahwa membaca karya sastra berarti dalam dunia rekaan, bertemu
dengan berbagai macam tokoh, dan yang terlibat dengan sederet
peristiwa. dengan cara membaca, pembaca dapat ,makin
berkembang dan matang pandangan hidupnya. Dengan kata lain,
mahasiswa makin menghargai sastra karena dengan membacanya
ia dapat senantiasa mempertimbangkan kembali sikap dan
pandangan hidupnya agar tidak menjadi kaku (Damono, 1980:57).

Kedelapan, dengan melihat begitu luasnya pengajaran apresiasi
sastra, termasuk di dalamnya cerpen, maka kiranya sangat tepat
perlunya upaya peningkatan bidang apresiasi sastra melalui
khususnya dua bidang atau faktor yang dijadikan variabel bebas
dalam penelitian ini.Oleh karena itu implikasi hasil penelitian
untuk hal tersebut adalah bahwa peningkatan atau pengembangan
apresiasi sastra bidang tersebut perlu mempertimbangkan
beberapa asumsi tentang kemungkinan penyebab adanya
perbedaan prestasi belajar ketiga bidang itu.

Kesembilan, dalam kaitannya dengan kreativitas sebagai sarana
pengembangan apresiasi sastra dapat dipaparkan sebagai
berikut.Pada hakikatnya kreativitas yang dimaksudkan di sini
adalah kreativitas berpikir.Khususnya melalui aspek
verbal.Sebagaimana dipaparkan dalam deskripsi teoritis di atas
yakni mencakup kelancaran, keluwesan, keaslian, dan keterincian.
Di lain pihak sastra, Sukada dengan mengutip Wellek dan War-
ren, pada hakikatnya terdiri atas 4 aspek yang berkaitan dengan
psikologi. Masing-masing (1) studi psikologis terhadap pengarang
sebagai tipe dan indvidu. (2) studi mengenai proses kreativitas.
(3) studi mengenal tipe dan hukum-hukum karya sastra, dan (4)
studi mengenai efek sastra terhdap pembacanya (Sukada,
1987:102). Dari dua paparan di atas, tampak bahwa
bagaimanapun juga kreativitas perlu dikembangkan terutama



Kreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi CerpenKreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen10

berbudaya.Kedua, pada pendekatan lingkungan dengan tokohnya
Torrance, kreativitas dipandang sebagai hasil interaksi dengan
faktor-faktor situasional yang secara fungsional saling berkaitan.
Pendekatan ini diterapkan di dalam kelas dalam bentuk saran
yang diajukan oleh Torrance agar produktivitas kreatif  siswa
meningkat, yakni;a) perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang luar
biasa dari siswanya, b) perhatikan ide-ide luar biasa dari siswanya,
c) tunjukkan ide-ide dari mereka yang bernilai, d) dukung
kepetualangan dan berikan kepercayaan siswa untuk belajar
mandiri, e) biarkan siswa berpenampilan sesuai dengan
keinginannya tanpa petunjuk atau acaman penilaian. Pendekatan
lingkungan untuk peningkatan kreativitas pada siswa di kelas ini
didasarkan oleh asumsi bahwa dengan pemberian penguatan pada
perilaku tertentu akan ada peningkatan level kreativitas. Ketiga,
pada pendekatan asosiatif  dengan tokohnya Mednick, kreativitas
dipandang sebagai proses kombinasi saling menguntungkan di
antara unsur-unsur asosiatif  yang berbeda dari pikiran. Dengan
menggunakan teori S–R (Stimulus–Respons), kreativitas
didefinisikan sebagai perangkaian yang baru, sebagai hasil asosiasi
yang luar biasa untuk stimulus tertentu.Keempat, pada pendekatan
faktorial dengan tokohnya Guilford, kreativitas dipandang sebagai
suatu fungsi dari beberapa faktor intelek yang terpisah.Faktor-
faktor tersebut dapat dianalisis dengan perangkat matematis, yakni
dengan materi tes yang disusun berdasarkan pertimbangan
teoretis dan diolah untuk sejumlah subjek sampel yang
besar.Kelima, pada pendekatan perkembangan kognitif, kreativitas
dipandang sebagai suatu hasil perpaduan di antara beberapa aspek
psikologi, seperti persepsi, formasi konsep, bahasa, motivasi,
psikopatologi, dan retardasi mental.Keenam, pada pendekatan
holistis dengan tokohnya Schachtel, kreativitas dipandang sebagai
gabungan unsur-unsur sistem teori dari pendekatan  terhadap
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dilihat dari nilai koefisien regresi (koefisien arah).Secara sendiri-
sendiri koefisien regresi kreativitas dan kebiasaan membaca adalah
berarti dan secara bersama-sama koefisien regresinya juga berarti.
Sementara itu pengujian terhadap koefisien regresi yang berkaitan
dengan kreativitas dan koefisien regresi yang berkaitan dengan
kebiasaan membaca secara sendiri-sendiri, kadar hubungan
masing-masing variabel prediktor dengan variabel respons tidak
seimbang. Hubungan antara kebiasaan membaca dengan
kemampuan apresiasi cerita pendek jauh lebih kuat dibandingkan
dengan hubungan antara kreativitas dengan kemampuan apresiasi
cerita pendek.Daya penjelas kebiasaan membaca terhadap
kemampuan apresiasi cerita pendek sebesar 72.65 persen;
sedangkan daya penjelas kreativitas terhadap kemampuan
apresiasi cerita pendek hanya sebesar 69.43 persen.Kenyataan
tersebut mengindikasikan bahwa dalam upaya mengembangkan
maupun meningkatkan kemampuan apresiasi sastra (cerita
pendek) mahasiswa, guru (dosen) perlu lebih memperhatikan
aspek kebiasaan membaca daripada kreativitas.Hal ini tidak berarti
bahwa aspek kreativitas tidak penting dan dapat diabaikan,
melainkan hal kebiasaan mempunyai peran penting dalam
meningkatkan kemampuan apresiasi sastra.

Ketujuh, terkelolanya pengajaran apresiasi sastra secara efektif
dapat menjadikan mahasiswa mampu mengembangkan
kemampuan apresiasi sastranya, termasuk di dalamnya apresiasi
cerita pendek, dan selalu meningkatkan dan mengembangkan
kemauannya tersebut.Hal itu penting sebab mahasiswa sebagai
calon ilmuan dituntut mampu meningkatkan wawasan
apresiasinya melalui kegiatan apresiasi sastra, baik melalui media
bahasa tulisan maupun media lisan.Oleh karena itu, sebagai
konsekuensinya, mereka harus banyak membaca buku dalam
rangka memperluas dan memperdalam pandangan serta wawasan
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objek dunia dipandang sebagai prasyarat kreativitas (Bloomberg,
1973:1-21).

Sejalan dengan luasnya aspek kreativitas yang terdapat dalam
kehidupan seorang manusia, dan sejalan dengan adanya berbagai
tinjauan kajian terhadap kreativitas itu, maka pengukuran
kreativitas juga dilakukan dengan berbagai macam cara Gagne
danBerliner yang mengutip pendapat Hocevar mengemukakan
10 macam cara pengukuran kreativitas, yakni dengan;1) tes
berpikir divergen, 2) daftar sikap dan minat, 3) daftar kepribadian,
4) daftar riwayat hidup, 5) daftar nominasi guru, 6) daftar nominasi
kelompok, 7) daftar peringkat supervisor dalam pekerjaan, 8)
daftar penilaian terhadap produk, 9) daftar keunggulan-
keunggulan, dan 10) laporan diri tentang kegiatan kreatif  dan
preatasi krearif  (Gage &Berliner, 1984:182).

Dari beberapa pendapat tentang definisi kreativitas dan juga
deskripsi tentang orang yang kreatif  dapat dikemukakan bahwa
terdapat kesamaan dasar yang cukup dominan pada seseorang
yang memiliki kreativitas.Mereka lebih luwes (fleksibel), lancar,
mandiri, berpikir orisinil dan mendasar, elaborative (berpikir
secara rinci) dan realistis dalam menangggapi gagasan atau
mampu menghadapi tantangan.Bahkan Munandar secara tegas
dan operasional mendefinisikan pengertian kreativitas sebagai
kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan
keorisinalan berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi
(mengembangkan, memperkaya, memerinci) gagasan (Munandar,
1992:50). Hal yang sama juga dikemukakan Edwards, yakni bahwa
konsep kretivitas lebih diarahkan pada aspek berpikir kreatif
(Edwards, 1972:309). Oleh karena itu, pengukuran yang relevan
untuk kreativitas disini adalah dengan tes berpikir divergen, yang
mengukur aspek kelancaran, keaslian, pendefinisian ulang
(redevinisi), dan kerincian gagasan.
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demikian pengembangan kedua bidang terakhir tersebut
(kreativitas dan kebiasaan membaca) menjadi bagian penting
dalam pengajaran apresiasi cerita pendek khususnya dan apresaisi
sastra pada umumnya.Terlebih kebiasaan membaca, seperti yang
telah dikemukakan pada kesimpulan, terbukti memberikan
kontribusi (sumbangan) yang lebih besar pada kemampuan
apresiasi cerita pendek.Hal tersebut berbeda dengan praktik
pengajaran apresiasi sastra di sekolah-sekolah yang sering kurang
memberikan pengalaman dan pengenalan langsung pada karya
sastra sehingga tidak menandai untuk peningkatan kemampuan
apresiasi sastra secara wajar. Pernyataan ini didukung oleh
Rusyana yang mengambil data pada siswa-siswa SMA di Jawa
Barat, bahwa rata-rata hanya 42,38 persen siswa terlibat dalam
kegiatan apresiasi (Rusyana, 1980:186).

Kelima, persentase dari sumbangan sebesar 84,19 persen
menunjukkan bahwa sumbangan kreativitas dan kebiasaan
membaca secara bersama-sama kepada kemampuan apresiasi
cerita pendek, sekaligus mengaplikasikan bahwa terdapat 15,81
persen aspek pendukung kemampuan apresiasi yang belum
terjelaskan dalam penelitian ini. Artinya, agar peningkatan
kemampuan apresiasi sastra (cerita pendek) mahasiswa, tidak
dapat dilakukan hanya melalui pengembangan dan pembinaan
kreativitas dan kebiasaan membaca saja, melainkan masih terdapat
sejumlah komponen lain yang turut membentuk atau mendukung
itu yang kemungkinan berkaitan dengan faktor sikap apresiasi.
Faktor bahan bacaan, faktor sosial ekonomi, faktor perbedaan
jenis kelamin, atau faktor guru seperti tidak tepatnya metode
dan strategi pembelajaran apresiasi yang dipilih, faktor sistem
penilaian yang kurang pas (tepat) dan lain-lain.

Keenam, derajat pentingnya peranan kreativitas dan kebiasaan
membaca terhadap kemampuan apresiasi cerita pendek juga dapat
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Kelancaran ialah hal pengungkapan sebanyak mungkin
gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan
seseorang terhadap sesuatu  yang direspons. Kelancaran terdiri
atas empat kategori, yaitu kata, ide, asosiasi, dan
ekspresi.Kelancaran kata mengacu pada pengungkapan
banyaknya kata yang mengandung huruf  tertentu yang dihasilkan
berkenaan dengan stimulus yang dihadapi sesorang.Kelancaran
ide mengacu pada pengungkapan banyaknya pikiran atau gagasan
yang diungkapkan dan tergolong dalam unit tertentu.Kelancaran
asosiasi mengacu pada pengungkapan banyaknya kata yang
memiliki kesamaan makna dengan kata tertentu.Kelancaran
ekspresi mengacu pada pengungkapan sebanyak mungkin kata
yang mempunyai makna tertentu.

Keluwesan ialah hal pengungkapan berbagai macam ide
untuk memecahkan suatu masalah diluar kategori
biasa.Keluwesan mencangkup dua kategori.Pertama, keluwesan
spontan, yakni yang berhubungan dengan klasifikasi, dan kedua,
keluwesan adaptif  (penyesuaian diri), yakni yang berhubungan
dengan pembuatan perubahan.

Keaslian adalah hal yang mengacu pada pengungkapan
cetusan gagasan yang bersifat unik, baru, atau kombinasinya.
Respons keaslian ini bersifat tak berfrekuensi.Maksudnya,bila
permasalahan itu diajukan pada suatu kelompok, tanggapan/
respon yang disampaikan salah seorang anggota kelompok itu
jarang ditunjukan oleh anggota lainnya. Respon keaslian
pada umumnya tampak melalui tugas-tugas mengemukakan
ide-ide, judul-judul, serta isi karangan, dan lain-lain yang bersifat
unik.

Keterincian adalah hal yang menunjuk pada kemampuan
dalam pemerkayaan, pengembangan, perincian dalam
mengungkapkan suatu ide, objek, atau situasi sehingga menjadi
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sehari-hari dalam hubungan antarsesama anggota masyarakat.
Dengan kata lain, tes kreativitas terlalu bersifat teoritis sehingga
mahasiswa yang tidak sedang mempelajarinya mengalami
kesulitan untuk mengoperasionalkan pokok-pokok permasalahan
yang diteskan, mereka hanya mengingat kembali yang sifatnya
praktis: kedua dalam mengerjakan tes kemampuan apresiasi cerita
pendek pada khususnya. Peserta tes cenderung menghindari
pemaparan detil yang semestinya rinci agar tercermin keluasan
dan kedalaman apresiasi. Melainkan pengungkapan secara pokok
atau garis besar saja sehingga pengungkapan hal yang tersirat
kurang mendapat penekanan.Penghindaran terhadap aspek-aspek
yang tersirat pada waktu menjawab tes apresiasi sastra memang
belum tentu dapat dijadikan ukuran atau bobot tentang
kemampuan apresiasi sastranya, tetapi ada kemungkinan kendala
dalam aspek pengungkapan interpretasi-interpretasinya yang
berdampak pada pencapaian nilai.Dari kenyataan tersebut,
tampak bahwa mahasiswa di lapangan masih potensial untuk
dikembangkan kemampuan apresiasi sastranya melalui aspek
kreativitas dan kebiasaan membaca.Terlebih kebiasaan membaca
terbukti memberikan kontribusi yang lebih besar kepada
kemampuan apresiasi sastra.

Keempat, kuatnya hubungan antara kreativitas dan kebiasaan
membaca secara bersama-sama dengan kemampuan apresiasi
cerita pendek yang tercermin dari besarnya koefisien korelasi
(Ry.12) sebesar 0.92 dan besarnya kontribusi (angka sumbangan)
yaitu 84.19 persen menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kreativitas dan kebiasaan membaca dapat terjadi prediktor yang
baik bagi kemampuan apresiasi cerita pendek. Dengan temuan
hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan
kemampuan apresiasi cerita pendek dapat dilakukan melalui
peningkatan kreativitas dan kebiasaan membaca.Dengan
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lebih menarik.Ada tiga kategori keterincian, yakni akibat,
kemungkinan pekerjaan, dan sketsa.

Berdasarkan uraian di atas, konsep kreativitas dapat
disimpulkan sebagai kemampuan, kesanggupan, atau
kekuatan yang mencerminkan kelancaran (kata, ide, asosiasi,
ekspresi), keluwesan (spontan, adaptif), keaslian (ungkapan baru,
ungkapan unik/tidak lazim, kombninasi ungkapan baru
danungkapan unik/tidak lazim, penggunaan judul unik/
tidak lazim,penggunaan isi unik/tidak lazim, penggunaan ide
unik/tidak lazim), dan keterincian (akibat, kemungkinan
pekerjaan, dan sketsa) suatu gagasan. Kemampuan kreatif
biasanya diakui dan diterima dalam arti memiliki manfaat bagi
yang lain.

2. Kebiasaan Membaca
Pengertian “kebiasaan membaca” setidaknya tergabung dari

dua konsep, yakni konsep kebiasaan dan konseop
membaca.Karena itu, pada bagian berikut dibahas konsep
kebiasaan dan konsep membaca, dan selanjutnya konsep
kebiasaan membaca.

Menurut Pavlov dalam Good & Brophy, prilaku manusia
dapat di bentuk melalui pembiasaan atau dikondisikan. Bila
sesuatu prilaku dilakukan berulang-ulang maka prilaku itu akan
terbentuk. Pada tahap permulaan akan terlihat perubahan suatu
tingkah laku. Hal ini akan terus berubah sesuai dengan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus sehingga muncul kinerja
yang baik atau kebiasaan yang baik (Good & Brophy, 1990:153).

Sehubungan dengan apa yang di kemukakan diatas,
Thorndike dalam Gagne melontarkan suatu teori yang disebut
“laws of  exercice and effect”. Menurut teori ini bila seseorang
melakukan sesuatu secara berulang-ulang akan dapat
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hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kesanggupan
mahasiswa pada kedua bidang yang diteskan (kreativitas dan
kemampuan apresiasi cerita pendek) dan satu bidang yang
dijadikan angket (kebiasaan memabca) cukup beragam
(heterogen), ada yang tinggi dan ada pula yang rendah. Nilai
simpangan baku untuk masing-masing variabel tersebut
selengkapnya dapat disajikan berikut ini. Nilai simpangan baku
untuk kreativitas sebesar 15.33: nilai simpangan baku kemampuan
apresiasi cerita pendek sebesar 12.21. kondisi demikian harus
diperhatikan oleh para guru/dosen di lapangan dalam
meningkatkan apresiasi sastra (cerpen) untuk melakukan titik
tolak pengembangan dan pembinaan awal terhadap upaya
peningkatan kualitas apresiasi sastra. Terutama dari segi
keanekaragaman dalam kemampuan awalnya.

Ketiga, sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa
kreativitas.Kebiasaan membaca, dan kemampuan apresiasi cerita
pendek hanya dapat digolongkan ke dalam kategori sedang.Hal
tersebut tampak pada rata-rata nilai yang mereka peroleh melalui
ketiga pengukuran pada ketiga bidang tersebut. Rata-rata nilai
tes kreativitas sebesar 55.76: rata-rata nilai angket kebiasaan
membaca sebesar 59.50., dan rata-rata nilaia tes kemampuan
apresiasi cerita pendek sebesar 58.40. dari rata-rata nilai ketiganya
di atas terlihat bahwa rata-rata nilai yang paling tinggi adalah
kebiasaan membaca dan yang paling rendah adalah kreativitas.
Walaupun perbedaan rerata nilai itu kecil.Kenyataan tersebut
menarik untuk diperhatikan. Mengapa rata-rata nilai kebiasaan
membaca paling tinggi bila dibandingkan dengan rerata kedua
nilai yang lain. Kenyataan bahwa rerata nilai kreativitas paling
rendah dari yang lain. Diduga disebabkan oleh pertama tes
kreativitas mencukup elemen yang cukup banyak dan rumit yang
beberapa diantaranya belum tentu digunakan dalam kehidupan
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meningkatkan kinerja orang itu. Ia juga menambahkan bahwa
suatu kegiatan dapat dilakukan dengan baik bahkan sempurna
bila kegiatan itu dilakukan secara kontinyu atau terbiasa (Gagne,
1977:8). Kinerja yang baik akandapat memotivasi orang itu
melakukan hal yang sama agar memperoleh hasil yang
memuaskan.

Skinner dalam Good & Brophy, melalui teorinya yakni “op-
erant conditioning” menyatakan bahwa kebiasaan sering disebut
sebagai “sifat ke dua”.Maksudnya, bila kebiasaan itu telah
tertanam, kebiasaan itu tampak hampir seperti sifat bawaan
(Good & Brophy, 1990:160).

Pola prilaku yang di pelajari dan menampilkan prilaku yang
telah mantap dan berlangsung secara otomatis dalam masyarakat
sebagaimana dikemukakan di atas biasanya disebut pola prilaku
yang membudaya.Istilah kebudayaan itu sendiri, menurut
Harsojo, memiliki banyak definisi, bahkan sampai sekitar 160
buah definisi tentang arti kebudayaan. Beberapa definisi yang
penting tentang kebudayaan adalah;1) keseluruhan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan yang lain
serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebaqgai anggota
masyarakat, 2) konfigurasi tingkahlaku yang dipelajari dan
hasil tingkah laku, yang unsur pembentukannya didukung
dan diteruskan oleh masyarakat, 3) pola hidup yang tercipta
dalam sejarah, yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, yang
terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi
tingkah laku manusia, dalam ilmu sosial diartikan sebagai seluruh
kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata
kelakuan, yang harus didapat dengan cara belajar dan yang
semuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat (Harsojo,
1988:92).
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bergantung pada kemampuan si pembaca untuk berkomunikasi
secara akrab dengan karya yang dihadapi (Oemarjati, 1991:42).

Oleh sebab itulah, pengajaran apresiasi sastra (cerpen) yang
berorientasi pada pengetahuan teoritis kiranya perlu ditangguhkan
lebih dahulu; sebab pengajaran apresiasi yang demikian
menyebabkan mahasiswa kurang memiliki pengalaman batin
dalam menghayati, menilai, menghargai, dan menafsirkan
berbagai nilai dan nuansa kehidupan yang disampaikan melalui
bacaan sastra. Bagaimana mahasiswa mengapresiasikan sastra
(cerpen) secara sungguh-sungguh, hal ini berkaitan erat dengan
teori yang telah dipaparkan di muka, bahkan mengapresiasi pada
hakikatnya adalah kegiatan menggauli karya sastra sehingga
muncul pikiran kritis dan perasaan yang baik terhadap karya sastra
(cerpen) kiranya makin memberikan tekanan yang jelas terhadap
bagaimana pelaksanaan apresiasi sebagaimana dipertanyakan di
atas. Dengan kata lain, sesungguhnya mengapresiasi cerpen
bertalian dengan dua hal yang mendasar, yakni menikmati
keindahan (dulce) dan kedua mengambil manfaat (utile) dari apa
bagaimana penulis memaparkan persoalan atau substansikan ide
melalui proses kreatif  yang tertuang dalam karya tulisannya.
Kedua hal inilah yang disebut inti hakiki apresiasi sastra.Oleh
karena itu, pengajaran apresiasi sastra yang berorientasi pada
aspek teoretis kiranya perlu dilengkapi secara luas dengan berbagai
pengalaman keakraban dengan berbagai karya sastra. Hal ini
mengingat bahwa sastra termasuk seni bahasa, yang tidak hanya
cukup dipahami teorinya, tetapi perlu diakrabi dalam proses
kreatif. Keterlibatan dalam proses kreatif  dapat merupakan cara
efektif  menumbuhkan pemahaman dan pengahargaan terhadap
hasil seni sastra (Damono, 1980:60).

Kedua, hasil analisis deskriptif  juga diketahui bahwa nilai
simpangan baku masing-masing variabel cukup besar, yaitu 15.24.
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Apabila kita bandingkan antara konsep kebiasaan dengan
konsep kebudayaan (terutama bila membandingkan definisi
kebiasaan di satu pihak dengan definisi kebudayaan di pihak lain)
akan terlihat memiliki kaitan erat, bahkan terpadu. Karena itu
dengan memasukan aspek budaya, Tampubolon mendefinisikan
kebiasaan sebagai kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental,
yang telah membudaya dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan
itu merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat
(Tampubolon, 1993:228). Penekanannyapada unsur konfigurasi
(pola) tingkahlaku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang
didukung dan diteruskan, unsur pola hidup yang tercipta dalam
setiap waktu, dan unsur kelakuan yang teratur yang tersusun dalam
kehidupan, kiranya yang diacu oleh definisi kebiasaan berkaitan
erat dengan minat, yang merupakan perpaduan antara keinginan
dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.
Selanjutnya, kebiasaan didefinisikan sebagai prilaku yang telah
mendarah daging atau membudaya dalam diri seseorang.Minat
dan motivasi memiliki peranan yang menentukan terhadap
terbentuknya suatu kebiasaan.

Pada bagian lain, Tampubolonmengemukaan pengertian
membaca sebagai berikut.Membaca merupakan satu dari empat
kemampuan bahasa dan merupakan bagian/komponen dari
komunikasi tulis. Membaca menurut Tampubolon pada dasarnya
merupaka proses kognitif  meskipun pada taraf  penerimaan
lambang-lambang tulisan diperlukan kemampuan motoris berupa
gerakan-gerakan mata (Tampubolon, 1993:41). Proses kognitif
yang dimaksud mencakup kegiatan-kegiatan pikiran atau
penalaran termasuk ingatan untuk menemukan dan memahami
informasi yang dikomunikasikan oleh pengarang melalui
karangan yang bersangkutan. Melalui kegiatan membaca,
pembaca dapat memperoleh dua jenis pengetahuan sekaligus,
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logisnya, mahasiswa harus banyak membaca atau memiliki
kebiasaan membaca yang baik.Terutama membaca bacaan
sastra.Dalam rangka memperluas dan memperdalam
pengetahuan dan pandangannya.

Ada 3 alasan penting yang saling berkaitan mengapa orang
perlu membaca bacaan sastra.Sebagaimana dikemukakan oleh
Akhmadi.Yakni alasan (1) kesenangan, (2) informasi yang berbeda
dari informasi dalam ensiklopedia, dan (3) pelestarian dan
pengembangan warisan budaya (Akhmadi, 1990:54). Lebih dari
itu, karena mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indoensia di UHAMKA Jakarta pada akhirnya menjadi
guru bahasa dan sastra Indonesia, maka mereka dituntut mampu
mengajarkan kemampuan apresiasi sastra yang diintegrasikan
dalam pengajaran bahasa Indonesia dengan baik, Implikasi
tersebut diuraikan berikut ini.

Pertama, berdasarkan analisis deskriptif  terhapa masing-
masing variabel yang diteliti., yaitu kreativitas., kebiasaan
membaca, dan kemampuan apresiasi cerita pendek. Diketahui
bahwa rerata nilai dari ketiga bidang itu hanya dapat digolongkan
ke dalam kategori sedang.Oleh sebab itu, upaya peningkatan
kemampuan ketiga bidang tersebut sangat diperlukan.Khususnya
mengenai pengajaran kemampuan apresiasi cerita pendek (dan
apresiasi sastra pada umumnya) hendaklah tidak menekankan
pada segi pengetahuan teoritis saja.Tetapi harus ditingkatkan pula
segi afektif  dan pengalamannya agar tercipta suasana keakraban
dengan karya sastra. Sebagaimana dikemukakan oleh Oemarjati
bahwa apresiasi sastra hanya dapat dilaksanakan atas dasar
keakraban si pembaca dengan apa yang dihadapinya., terutama
melalui pengenalan langsung dengan karya-karya sastra. Hanya
dengan cara itu pengalaman baca dapat dibina, diarahkan, dan
dikembangkan. Sehingga bernilai tidaknya sastra sangat
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yakni informasi-informasi baru dari bacaan dan cara-cara
penyajian pikiran dalam karangan.Kedua pengetahuan itu dapat
membina dan meningkatkan pengalamandalam diri pembacanya.

Suharianto menjelaskan bahwa membaca pada hakikatnya
adalah suatu usaha memahami dan merasakan apa yang
dinyatakan penulis dalam wacana yang ditulisnya tersebut
(Suharianto, 1989:154). Kegiatan membaca mempunyai aneka
tujuan.Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson yang dikuttip
oleh Suharianto, bahwa membaca mempunya tujuh tujuan, yakni
(1) membaca untuk memperoleh ide-ide utama (untuk
mengetahui masalah-masalah yang terdapat didalam cerita, hal-
hal yang dialami tokoh); (2) membaca untuk memperoleh fakta
atau rincian-rincian (untuk mengetahui temuan-temuan yang
dilakukan tokoh, hal-hal yang diperbuat tokoh, peristiwa yang
dialami tokoh, pemecahan masalh-masalah yang dilakukan
tokoh); (3) membaa unutuk mengetahiu urutan dan organisasi
cerita ( untuk mengetahui tiap bagia cerita); (4) membaca untuk
menyinmpulkan (untuk mengetahui sebab-akibat tokoh berbuat
sesuatu); (5) membaca untuk mengelompokan (untuk
menemukan/mengetahui hal-hal yang tidak biasa, lucu, benar
atau tidak benar); (6) membaca untuk menilai (untuk mengetahui
keberhasilan tokoh); dan (7) membaca untuk membandingkan
dan mempertentangkan (untuk mengetahui cara tokoh berubah,
perbedaan kebiasaan hidup, kesamaan dua cerita, dan sebagainya
(Suharianto, 1989:154).Berdasarkan uraian tentang aneka tujuan
membaca ini dapat dikatakan bahwa keakraban pada kegiatan
membaca makin memungkinkan peningkatan kekayaan
pengalaman batin yang menjadi bekal utama bagi peningkatan
kemapuan apresiasi sastra.

Setelah di ketahui pengertian kebiasaan dan pengertian
membaca, selanjutnya dapat dipaparkan pengertian kebiasaan

61

Berdasarkan paparan yang diuraikan di atas.Dapat diketahui
bahwa ketiga hipotesis penelitian yang diajukan diterima.Yaitu
kreativitas dan kebiasaan membaca baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan positif
dengan kemampuan apresiasi cerita pendek.Namun, jika dilihat
besar nilai sumbangan prediktor kepada respon, tampak bahwa
kebiasaan membaca meberikan sumbangan atau kontribusi yang
lebih besar daripada kreativitas.

Keempat, hasil analisis secara deskriptif  menunjukkan bahwa
kreativitas. Kebiasaan membaca dan kemampuan apreasiasi cerita
pendek mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indoensia FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
di Jakarta yang menjadi objek penelitian ini tergolong dalam
kategori sedang. Ini terbukti dengan skor ideal sebagian besar
siswa yang berada pada kategori sedang.Jika ditinjau dari besarnya
rerata, kebiasaan membaca memiliki rerata yang paling tinggi
(59.50).kemudian rerata kemampuan apresiasi cerita pendek
(58.40), dan rerata yang terendah, yaitu kreativitas.

B. Implikasi Hasil Penelitian
Kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas,

mempunyai sejumlah implikasi penting terhadap upaya
peningkatan kemampuan apresiasi cerita pendek.Pengajaran
apresiasi cerita pendek khususnya, dan apresiasi sastra pada
umumnya, memerlukan peningkatan penyelenggaraan pengajaran
yang efektif.Hal ini bisa menjadikan mahasiswa memiliki
kemampuan apresiasi sastra yang menandai dan selalu
meningkatkan kemampuan itu.Hal semacam ini penting bagi
mahasiswa sebab mahasiswa sebagai calon cendekiawan dituntut
memiliki wawasan yang luas baik mencukup nilai etika maupun
nilai estetika dalam hidup dan kehidupannya.Konsekuensi
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membaca.Dalam mengungkap bagaimana kebiasaan membaca
berlangsung, Munandar merinci konsep kebiasaan membaca
menjadi 12 aspek. Kedua belas aspek itu dipergunakan untuk
memperoleh data deskriptif dalam penelitian yang di lakukan,
yakni mencakup;1) kesenangan membaca, 2) frekuensi membaca,
3) jumlah buku yang dibaca dalam waktu tertentu, 4) asal buku
bacaan diperoleh, 5) frekuensi mengunjungi perpustakaan, 6)
macam buku yang disenangi, 7) frekuensi membaca surat kabar,
8) hal berlangganan surat kabar, 9) bagian surat kabar yang senang
dibaca, 10) hal berlangganan majalah, 11) jenis majalah yang
dilanggani, 12) majalah yang paling senang di baca (Munandar,
1982:59). Sedangkan Tampubolon merinci komponen kebiasaan
membaca menjadi bagian-bagian yang mencangkup keinginan,
kemauan, dan tindakan aspek motoris berupa keterampilan
membaca yang efisien.Komponen-komponen itu menentukan
baik tidaknya kebiasaan membaca yang terbentuk (Tampubolon,
1993:229).

Bertolak dari berbagai pandangan tentang konsep kebiasaan
dan tentang konsep membaca yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa konsep kebiasaan membaca setidaknya
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, pertama terdapat suatu
perilaku dari anggota masyarakat terhadap kegiatan membaca,
kedua perilaku itu membentuk pola yang tersusun/ tertata,
didukung, dan diteruskan dari waktu ke waktu yang dapat
diidentifikasikan dari segi fisik dan mental, ketiga perilaku yang
membentuk pola dan sifatnya tersusun, didukung, dan diteruskan
dari waktu ke waktu itu dapat juga diidentifikasikan dari segi dan
tindakan motoris dalam hubungannya dengan membaca. Ciri
pertama, kebiasaan membaca tersebut ditandai oleh ada-tidaknya
atau kuat-tidaknya kecenderungan atau keinginan perilaku
membaca itu sendiri, kualitas jenis objek yang dijadikan sasaran
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v  = 24.33 + 0.57X2. dengan kata lain, kebiasaan membaca
memberikan kontribusi sebesar 72.65 persen kepada kemampuan
apresiasi cerita pendek. Sementara itu, berdasarkan persamaan
dan atau penurunan satu nilai kebiasaan membaca diikuti oleh
peningkatan dan atau penurunan nilai kemampuan apresiasi cerita
pendek sebesar 0.57.

Ketiga, selain analisis regresi dan korelasi sederhana juga
dilakukan analisis regresi dan korelasi ganda.Hasil analisis korelasi
dan regresi ganda menunjukkan terdapat hubungan positif  yang
signifikan antara kreativitas dan kebiasaan membaca secara
bersama-sama dengan kemampuan apresiasi cerita pendek.Kedua
variabel prediktor tersebut berjalan seiring dengan variabel
respons.Kadar hubungan itu ditunjukkan oleh koefisien
korelasinya sebesar 0.92.dari koefisien korelasi itu dapat dicari
koefisien determinasinya. Yaitu sebesar 0.8419. Hal itu berarti
84.19 persen variasi yang terjadi dalam kecenderungan
kemampuan apresiasi cerita pendek dapat dijelaskan oleh
kreativitas dan kebiasaan membaca melalui persamaan regresi  v
= 16.423 + 0.373X1 + 0.356X2. Dengan kata lain, kreativitas dan
kebiasaan membaca memberikan kontribusi sebesar 84.19 persen
kepada kemampuan apresiasi cerita pendek. Berdasarkan
persamaan regresi tersebut dapat dikemukakan bahwa
peningkatan dan atau penurunan satu unit nilai kreativitas akan
diikuti oleh peningkatan dan atau penurunan nilai kemampuan
apresiasi cerita pendek sebesar 0.373 dengan catatan variabel
kebiasaan membaca dalam keadaan konstan. Demikian juga
peningkatan dan atau penurunan satu nilai unit nilai kebiasaan
membaca akan diikuti oleh peningkatan dan atau penurunan nilai
kemampuan apresiasi cerita pendek sebesar 0.356 apabila variabel
kreativitas dalam keadaan konstan.
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atau yang diinginkan dari perilaku membaca itu, kualitas bagian
suatu objek bacaan yang dijadikan sasaran perilaku membaca atau
objek bacaan yang disenangi, tingkat kemantapan perilaku
membaca atau kualitas tingkat kesenangan terhadap suatu objek
bacaan; ciri kedua ditandai oleh ada-tidaknya atau kuat-tidaknya
frekuensi perilaku membaca suatu bacaan, sedikit-banyaknya
bacaan yang menjadi sasaran perilaku membaca, sedikit-
banyaknya memanfaatkan sarana yang berkaitan dengan objek
perilaku membaca, tinggi-rendahnya tingkat persepsi atau
penilaian atas ketersediaan kesempatan perilaku membaca, tinggi-
rendahnya kualitas tingkat persepsi atau penilaian atas
ketersediaan kesempatan perilaku membaca, tinggi-rendahnya
kualitas tingkat persepsi atau penilaian terhadap dorongan
perilaku membaca suatu bacaan, banyak-sedikitnya macam
dorongan perilaku membaca bacaan, tinggi-rendahnya kualitas
penilaian terhadap kebermanfaatan perilaku membaca bacaan;
dan ciri ketiga ditandai oleh ada-tidaknya fenomena perilaku
membaca yang efektif yang mencakup dimensi mekanisme suara
(artikulasi, alat bicara), mekanisme gerakan anggota badan
(kepala, tangan), mekanisme suatu objek bacaan (kata demi kata
atau satuan informasi), dan mekanisme mental (konsentrasi,
ingatan, pemahaman pokok pikiran). Tanda-tanda atau
identifikasi seperti inilah yang hendak dipergunakan untuk
mengetahui sejauhmana tinggi-rendahnya tingkat kebiasaan
membaca, yang dalam hal ini kebiasaan membaca bacaan
sastra.

Ketiga ciri tersebut saling berkait secara terpadu.Besar
kecilnya kualitas, kuantitas, dan pendayagunaan aspek-aspek yang
berkaitan dengan realisasi perilaku membaca (sebagai manifestasi
dari hasil belajar, dilakukan terus menerus, dan dipertahan hingga
merupakan pola perilaku dari kegiatan membaca) menunjukkan
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah

diuraikan dalam bab IV dapat ditarik kesimpulan penelitian seperti
di bawah ini.

Pertama, hasil analisis korelasi dan regresi sederhana
menunjukkan terdapat hubungan positif  yang signifikan antara
kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerita pendek.Kadar
hubungan antara keduanya ditujukkan oleh koefisien korelasinya
sebesar 0.833.dari koefisien korelasi dapat dicari koefisien
determinasinya. Yaitu sebesar 0.6943, hal ini berarti bahwa 69.43
persen variasi kecenderungan kemampuan apresiasi cerita pendek
mahasiswa bisa diramalkan atau dijelaskan oleh kreativitas melalui
persamaan regresi v = 21.39 + 0.66X1. dengan kata lain, bahwa
kreativitas memberikan kontribusi sebesar 69.43 persen kepada
kemampuan apresiasi cerita pendek. Sementara itu, bertolak dari
persamaan regresi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap
peningkatan dan atau penurunan satu nilai kreativitas diikuti oleh
peningkatan dan atau penurunan nilai kemampuan apresiasi cerita
pendek sebesar 0.66.

Kedua, hasil analisis korelasi dan regresi sederhana juga
menunjukkan terdapat hubungan positif  yang signifikan antara
kebiasaan membaca dengan kemampuan apresiasi cerita pendek
mahasiswa.Kadar hubungan antara keduanya ditunjukkan oleh
koefisien korelasinya sebesar 0.852.Dari koefisien korelasi itu
dapat dicari koefisien determinasinya.Yaitu sebesar 0.7265. Hal
itu berarti 72.65 persen variasi yang terjadi dalam kecenderungan
kemampuan apresiasi cerita pendek dapat dijelaskan atau
diramalkan oleh kebiasaan membaca melalui persamaan regresi
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tingkat tinggi rendahnya kebiasaan membaca yang dimiliki oleh
setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat didefinisikan bahwa
kebiasaan membaca adalah perilaku atau perbuatan membaca
yang telah memola, bersifat terus-menerus dari waktu ke waktu,
yang ditandai oleh adanya kemantapan (yang mencakup keinginan
atau kemauan) dan adanya kecenderungan dalam hal kegiatan
membaca, dan adanya perilaku yang efisien dalam kegiatan
membaca atau bacaan. Adapun objek kebiasaan membaca yang
dimaksudkan di sini adalah dalam hal kebiasaan membaca bacaan
sastra.

3. Kemampuan Apresiasi Cerita Pendek
Istilah kemampuan apresiasi cerita pendek mencakup

setidaknya tiga konsep, yakni kemampuan, apresiasi, dan
cerita pendek sebagai salah satu bentuk sastra yang dijadikan
objek.

Konsep kemampuan (competence) di sini mendasarkan pada
konsep “kemampuan” menurut pandangan Chomsky dalam
linguistic,competence dipandanga sebagai “pengetahuan penutur –
pendengar tentang bahasanya”, sedangkan performance dipandang
sebagai “penggunaan bahasa secara aktual dalam situasi konkret”
(Chomsky, 1965:4). Dengan mengutip konsep kemampuan yang
dikemukakan Chomsky tesebut, kemampuan apresiasi cerita
pendek dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang apresiasi
cerita pendek.

Kata apresiasi banyak disorot oleh berbagai ahli.Menurut
Witherington yang dikutip oleh Rusyana, apresiasi berarti
pengenalan nilai pada bidang nilai-nilai yang lebih tinggi.Orang
yang telah memiliki apresiasi tidak sekadar yakin bahwa sesuatu
itu dikehendaki sebagai perhitungan akalnya, tetapi benar-benar
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ini. Diyakini oleh penulis bahwa masih luas dan banyak prosedur
lain dalam suatu kejadian teori yang diterapkan untuk
memperoleh data lapangan. Pemilihan salah satu prosedur dengan
sendirinya, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, telah
menutup kemungkinan kelebihan prosedur yang lainnya yang
tentu saja berdampak pada bobot, kedalaman, dan keluasan data
yang dihasilkan.Dari berbagai alasan tersebut kiranya ada
kemungkinan bisa data yang diperoleh peneliti dari sampel
penelitian. Untuk itu sudah selayaknya bila topik yang sama
penelitian ini masih terus dikembangkan, diteliti, terutama dalam
lingkup yang luas dan tentu saja melibatkan berbagai faktor yang
lebih kompleks.
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menghasratkan sesuatu, dan menjawab dengan sikap yang penuh
kegairahan terhadapnya (Rusyana, 1980:178).

Sedangkan menurut Oemarjati, kata apresiasi mengandung
arti “tanggapan sensitif  terhadap sesuatu”. Selanjutnya dikatakan,
apresiasi sastra berarti “tanggapan ataupun pemahaman sensitif
terhadap karya sastra”.Jadi, penekanannya pada pengertian
sensitif, yang mengacu pada aspek afektif  terutama menyangkut
tanggapan seseorang terhadap nilai-nilai yang dikandung dalam
karya sastra. Dengan demikian, mengapresiasi karya sastra berarti
menanggapi karya sastra dengan kemampuan afektif  yang di satu
pihak peka terhadap nilai-nilai yang dikandung karya sastra yang
bersangkutan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dalam
kerangka tematik yang mendasarinya; dan di lain pihak, kepekaan
tanggapan tersebut bermanfaat bagi upaya memahami pola
tatanilai yang diperolehnya dari bacaan di dalam proporsi yang
sesuai dengan konteks persoalannya (Oemarjati, 1991:58).

Apresiasi menurut Natawidjaja adalah, penghargaan dan
pemahaman atas suatu hasil karya seni atau budaya.Dengan
mengutip West, Natawidjaja menyebutkan bahwa kegiatan
apresiasi adalah usaha menimbang suatu nilai; merasakan bahwa
sesuatu itu baik dan mengerti mengapa itu baik(Natawidjaja,
1982:1). Dengan demikian, kegiatan apresiasi terhadap sesuatu
(misalnya, terhadap sastra) itu akan membentuk pengalaman
berkenaan dengan sesuatu itu (misalnya sastra).

Menurut Effendi, apresiasi adalah kegiatan menggauli karya
sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian,
penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang
baik terhadap karya sastra (Effendi, 1995:8).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Effendi, Semi
mengemukakan bahwa untuk mengetahui atau menilai siswa yang
telah memiliki apresiasi sastra dapat dipergunakan seperangkat
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kreativitas dan kebiasaan membaca secara bersama-sama dengan
kemampuan apresiasi cerita pendek.

D. Keterbatasan Penelitian
Penulis telah berusaha maksimal dalam melakukan penelitian

ini. Walaupun begitu, hal ini tidak berarti bahwa apa yang telah
dihasilkan itu sempurna, karena penulis mengakui akan
kelemahan, kekurangan, serta keterbatasannya. Hal ini akan
dipaparkan berikut ini.

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas atau
variabel prediktor, yaitu kreativitas dan kebiasaan membaca.
Variabel-variabel lain yang bisa diduga memiliki kontribusi
terhadap kemampuan apresiasi cerita pendek tidak atau belum
diteliti.

Terbatasnya jumlah sampel yaitu kurang lebih 115
orang.Dari 115 orang itu 30 orang diantaranya diambil sebagai
subjek uji coba instrument penelitian.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah relatif  kurangnya
dapat menggunakan seluruh variabel yang berpengaruh terhadap
kemampuan apresiasi cerita pendek. Di samping itu, penelitian
hanya dilakukan pada satu lembaga pendidikan, yakni Program
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA di
Jakarta sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan untuk lembaga
pendidikan sejenis lainnya. Berbagai keerbatasan ini diharapkan
menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang terkait
dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini terutama Bab II diuraikan tentang
kreativitas, kebiasaan membaca dan kemampuan apresiasi cerita
pendek.Kiranya pembatasan pada ruang lingkup penelitian dan
pemilahan salah satu prosedur evaluasi dalam mendapatkan data
kuantitatif  ini merupakan kelemahan pertama dalam penelitian
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indikator berikut; 1) siswa mampu menginterpretasikan perilaku
(perwatakan) yang ditemuinya dalam karya sastra yang dibacanya,
2) siswa memiliki sensitivitas terhadap bentuk dan gaya bahasa
karya sastra yang dibacanya, 3) siswa mampu menangkap ide
dan tema, 4) siswa menunjukkan perkembangan atau kemajuan
selera personal terhadap karya sastra. Oleh karena itu, yang
menjadi tujuan pembelajaran sastra adalah apresiasi kreatif, yang
dalam wujud kegiatan belajar sastra terdiri atas tiga tingkatan,
yakni pertama tingkat penerimaan (siswa memperlihatkan bahwa
dia mau belajar, mau bekerja sama, dan mau menyelesaikan tugas
membaca, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan itu); kedua,
tingkat memberi respons (siswa suka terlibat dalam kegiatan
penelaahan karya sastra); dan ketiga, tingkat apresiasi (siswa
menyadari manfaat pembelajaran sastra, sehingga dengan
kemauannya sendiri ingin menambah pengalamannya, ingin
membaca karya sastra, baik dianjurkan atau tidak, ingin
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, memberikan ulasan, dan
bahkan berkeinginan untuk dapat menghasilkan karya sastra)
(Semi, 1993:153).

Natawidjaja mengemukakan bahwa apresiasi masyarakat
akan tumbuh dengan baik manakala masyarakat itu sering
melakukan kegiatan apresiasi hasil seni, baik seni pertunjukan
umum, seperti film, pameran, atraksi, pementasan, maupun seni
murni seperti seni tari, seni suara, seni pahat, seni batik, seni
lukis, seni drama, seni sastra (membaca prosa, membaca puisi,
deklamasi). Dikatakan selanjutnya bahwa dalam diri seseorang
itu dapat tumbuh apresiasi, yang dapat diklasifikasikan menjadi
lima tingkatan, yakni;1) tingkat penikmatan, yakni bersifat
menonton dalam arti merasakan senang: a) mendengarkan, b)
menyaksikan, dan c) membaca karya sastra; 2) tingkat
penghargaan, yakni bersifat ingin memiliki dan adanya rasa kagum
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terdapat hubungan yang positif  antara kreativitas dan kebiasaan
membaca secara bersama-sama dengan kemampuan apresiasi
cerpen.

Analisis regresi linier ganda Y atas X1 dan X2 menghasilkan
persamaan garis  = 16,423 + 0,373X1 + 0,356X2. Uji keberartian
koefisien regresi secara keseluruhan diperoleh harga F0 sebesar
125,12. Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 2 dan dk
penyebut 47 pada taraf  nyata a = 0,05 diperoleh harga Ft sebesar
3,195. Tampak bahwa nilai F0 lebih besar daripada nilai Ft. hal ini
menunjukkan bahwa F0 signifikan sehingga persamaan garis
regresi yang diperoleh secara keseluruhan berarti. Disamping itu,
uji keberartian koefisien regresi yang berkaitan dengan X1 dan
X2 (yaitu 0,373 dan 0,356) secara sendiri-sendiri menghasilkan
harga t01 sebesar 5,92 dan harga t01 sebesar 6,72. Dari daftar
distribusi t dengan dk = 57 dan taraf  nyata a = 0,05 diperoleh
harga tt sebesar 1,68. Terlihat bahwa baik harga t01 maupun t02

(5,92 dan 6,72) lebih besar dari pada tt (1,68). Hal ini menunjukkan
bahwa koefisien regresi berkaitan dengan X1 dan X2 (yaitu 0,373
dan 0,356) secara sendiri-sendiri berarti. Jadi, persamaan garis
yang diperoleh berarti.

Analisis korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y
menghasilkan koefisien korelasi (Ry.12) sebesar 0,92. Dari analisis
uji keberartian koefisien korelasi ganda diperoleh hasil nilai F0

sebesar 125,12. Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 2
dan dk penyebut 47 pada taraf nyata a = 0,05 diperoleh hasil Ft1

sebesar 3,195. Didapat bahwa nilai F01 jauh lebih besar daripada
nilai Ft1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F0

signifikan.Kesimpulannya koefisien korelasinya berarti.Dengan
demikian, hipotesis nol yang dinyatakan di atas ditolak; dan
konsekuensinya, hipotesis alternatif  tidak dapat
ditolak.Kesimpulannya telah terdapat hubungan positif  antara
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akan suatu karya seni yang dihadapinya sehingga timbul rasa
untuk;a) mengambil manfaat, b) menangkap nilai-nilai atau
kebaikan, c) memperoleh kesan positif, d) mendapat pengaruh
atau masukan ke dalam jiwa sanubari, dan e) mengagumi terhadap
hal yang menarik; 3) tingkat pemahaman, yakni bersifat kajian,
dalam arti mencari pengertian terhadap unsur ekstrinsik dan
intrinsik, mencari sebab dan akibat, dan menganalisis, serta
menyimpulkan; 4) tingkat penghayatan, yakni bersifat meyakini
apa dan bagaimana hakikat objek sastra yang diapresiasi itu, dalam
wujud; a) mengungkapkan nilai pandangan objek sastra yang
dikaji itu, b) mencari hakikat arti materi dengan argumentasi, c)
menemukan tafsiran atau interpretasi, dan d) menyusun pendapat
berdasarkan butir (b) dan (c); dan 5) tingkat implikasi, yakni
bersifat makrifat dalam arti memperoleh daya tepat guna,
bagaimana dan untuk apa, dalam wujud tindakan;a) merasakan
manfaat, b) melahirkan ide baru, c) memperoleh daya improvisasi
berdasarkan objek apresiasi, d) memperoleh afeksi yang
berlandaskan argumentasi ilmiah, dan e) mendayagunakan hasil
apresiasi dalam mencapai nilai material, moral, dan spiritual untuk
kepentingan sosial, politik, budaya (Natawijaya, 1982:2-3).

Selanjutnya dipaparkan tentang hakikat cerita pendek.Cerita
pendek menurut Oemarjati merupakan salah satu ragam sastra,
karena menunjuk pada keanekaan jenis karya tulis, selain cerita
bersambung, sajak, novel, cerita rekaan, dan sejenisnya. Ragam
dibedakan dari “genre”, yang lazimnya diartikan sebagai “bentuk”
sastra, seperti prosa, puisi, dan drama (Oemarjati, 1991:41).

Sarwadi menjelaskan bahwa cerita pendek merupakan cerita
fiksi bentuk prosa yang singkat padat dengan unsurcerita berpusat
pada satu peristiwa pokok sehingga jumlah dan pengembangan
pelaku terbatas, dan keseluruhan ceritanya memberikan kesan
tunggal. Ciri utama cerita pendek dari segi struktur luar dapat
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Analisis korelasi sederhana antara X2 dan Y menghasilkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0,85. Dari daftar nilai kritis r untuk
n = 50 dengan taraf  nyata a = 0,05 diperoleh nilai rt sebesar
0,279. Dari kedua nilai r tersebut tampak bahwa nilai r0> rt; berarti
koefisien korelasi sebesar 0,85 pun signifikan.

Dengan uji menggunakan Uji-t, untuk pengujian keberartian
koefisien korelasi diperoleh harga t0 sebesar 11,29. Dari daftar
distribusi t untuk dk 48 dan taraf  nyata a = 0,05 diperoleh harga
tt sebesar 1,68. Dengan demikian, nilai yang didapat dari analisis
(t0) lebih besar daripada nilai t table (tt).ini berarti bahwa harga t0

signifikan. Dengan demikian hipotesis alternatif  tidak dapat
ditolak.Jadi, terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan
kemampuan apresiasi cerpen.

Dari analisis korelasi parsial diketahui hubungan antara
kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerpen apabila variabel
kebiasaan membaca dikontrol. Analisis ini menghasilkan koefisien
korelasi (ry1.2) sebesar 0,69. Pengujian terhadap koefisien korelasi
tersebut dengan menggunakan teknik uji-t menghasilkan harga
t01 sebesar 6,55. Dari daftar distribusi t dengan dk = 57 dan taraf
nyata a = 0,05 diperoleh harga tt sebesar 1,68. Terlihat bahwa
harga t01 (6,55) lebih besar daripada harga tt (1,68). Hal ini berarti
bahwa ry1.2 sebesar 0,69 juga signifikan. Jadi, dari analisis korelasi
parsial ini, dapat diketahui pula adanya hubungan positif  yang
signifikan antara kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerpen
apabila kebiasaan membaca dikehendaki untuk dikontrol.

3. Hipotesis Ketiga
Di sini diuji hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak

terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan kebiasaan
membaca secara berama-sama dengan kemampuan apresiasi
cerpen, melawan hipotesis alternatif  (H1) yang menyatakan bahwa
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dikenali dari bentuk yang singkat dan padat, sedangkan dari segi
dalam dapat dikenali bahwa ceritanya berpusat pada satu
konflik.Kedua macam ciri utama cerita pendek ini banyak
memberikan peluang bagi ragam cerita pendek itu sendiri dalam
menangkap dan mengungkap berbagai peristiwa dalam kehidupan
manusia (Sarwadi, 1991:99).

Menurut Sudjiman yang dikutip oleh Nuryatin, cerita pendek
ialah kisahan pendek yang dimaksudkan untuk memberikan kesan
tunggal yang dominan, dan yang berpusat pada satu tokoh dalam
satu situasi dan pada satu ketika. Ciri lain cerita pendek adalah
kepaduan, yakni menampilkan tokoh atau kelompok tokoh secara
kreatif  dalam satu latar dan lewat lakuan lahir atau batin dalam
satu situasi. Sedangkan, inti cerpen itu adalah tikaian dramatik,
yaitu pembentukan antara kekuatan yang berlawanan (Nuryatin,
1989:225).

Damono yang dikutip oleh Sarwadi mengemukakan bahwa
cerpen, sebagaimana halnya karya sastra lainnya, memiliki
pertautan budaya dengan tempat tumbuhnya karya sastra itu.
Oleh karena itu, cerpen dan karya sastra pada umumnya tidak
akan dapat dipahami secara lengkap apabila dipisahkan dari
lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah
menghasilkannya. Kehadiran cerpen tidak akan terlepas dari
situasi budaya masyarakat zamannya. Hal ini berarti setiap karya
sastra mengandung unsur kreativitas, baik menyangkut
permasalahannya maupun media bahasa yang digunakan,
sedangkan peristiwa yang ditampilkan dapat menunjuk ke masa
silam, masa kini, atau pun masa datang. Mengingat adanya unsur
kreativitas ini, cerpen mempunyai peranan penting dalam
pengembangan budaya bangsa.Dengan membaca cerpen,
orang dapat tergugah terhadap suatu ideatau gagasan baru,
suatu kemungkinan baru, sehingga diharapkan mampu
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Ft2 sebesar 2,11. Dengan membandingkan harga F0 dan F1

tersebut, hipotesis nol (1) H0 ditolak karena F01 = 125,36> Ft1 =
4,04. Jadi koefisien arah regresi nyata sifatnya sehingga dari segi
ini regresi yang diperoleh berarti. Sebaliknya, hipotesis nol (2)
H0 tidak dapat ditolak karena F02 = 0,39< Ft2 = 2,11. Sehingga,
diterima pernyataan bahwa bentuk regresi untuk Y atas X2

linier.Penghitungan selengkapnya untuk uji keberartian dan
liniearitas regresi dapat dilihat pada Lampiran 18b.

Diagram pencar dan garis untuk regresi Y atas X2 dapat
dilihat pada gambar 6 berikut ini :
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menumbuhkan kemampuan berpikir yang lebih dinamis (Sarwadi,
1991:99).

Rahmanto menjelaskan bahwa cerita pendek, sebagaimana
bentuk cerita prosa yang lain, sering memiliki struktur yang
kompleks dan biasanya dibangun dari unsur-unsur; a) latar, b)
perwatakan, c) cerita, d) teknik cerita, e) bahasa, dan f) tema.
Latar menyangkut pada lingkungan geografi, sejarah, sosial, dan
bahkan kadangkala lingkungan politik atau latar belakang tempat
kisah cerita itu berlangsung.Perwatakan dalam cerita mengandung
setidaknya dua maksud, yakni pertama, perwatakan sebagai
dramatik persona yang menunjuk pada pribadi yang mengambil
bagian di dalamnya; dan kedua, perwatakan yang menunjukkan
karakter khas pada pribadi tertentu.Letak daya tarik cerita biasanya
terpancar melalui imajinatif  kreatif  si pengarang tentang
perwatakan ini.Usaha untuk menemukan nilai setiap tokoh yang
disuguhkan oleh pengarang ini merupakan bagian amat penting
yang dilakukan dalam kegiatan apresiasi sastra. Ada banyak cara
dalam melukiskan perwatakan tokoh cerita yang dilakukan oleh
pengarang, antara lain dengan; 1) disampaikan sendiri oleh
pengarang pada pembaca, 2) disampaikan oleh pengarang melalui
apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh cerita itu sendiri, 3)
disampaikan melalui apa yang dikatakan oleh tokoh lain tentang
tokoh tertentu, dan 4) disampaikan melalui apa yang terwakili
oleh tokoh itu sebagai pemikiran, perasaan, pekerjaan dan
ulangan-ulangan perbuatan. Cerita merupakan unsur yang dipakai
untuk menjelaskan “apa yang terjadi” dan “mengapa terjadi”
peristiwa-peristiwa dalam cerita prosa.Peristiwa-peristiwa dalam
suatu cerita umumnya dipengaruhi oleh pranata sosial, kekuatan
sejarah, bahkan kekuatan di luar kemampuan kontrol
manusia.Peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa saja berupa fisik
(seperti perampokan, kematian, pembunuhan, dan sejenisnya)
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terdapat hubungan positif  antara kebiasaan membaca dengan
kemampuan apresiasi cerpen.Pengujian hipotesis tersebut
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi dan
korelasi sederhana.

Langkah uji hipotesis kesatu ini dilakukan setelah persamaan
regresi linier sederhana Y atas X2 didapat. Analisis regresi linier
sederhana Y atas X2 menghasilkan persamaan garis linier  = 24,33
+ 0,57X2. Untuk menguji keberartian dan liniearitas regresi
tersebut dilakukan dengan Teknik Analisis Varian (ANAVA) yang
hasilnya terangkum dalam kutipan table 9 berikut ini.

Tabel 9 : Tabel ANAVA untuk
Regresi Linier  = 24,33 + 0,57X2 atas X2

Keterangan : dk  = derajat kebebasan   JK = Jumlah Kuadrat
KT = Kuadrat tengah  Ft   = Nilai F table
F0   = Nilai F hasil penelitian (pengamatan)

Dari tabel Anava untuk uji keberartian dan liniearitas regresi
tersebut terlihat harga F01 = 125,36  F02 = 0,39. Dari daftar nilai
kritis untuk distribusi F pada taraf  nyata a = 0,05 dengan dk
pembilang 1 dan dk penyebut 48 (untuk hipotesis nol (1) regresi
tidak berarti) diperoleh Ft1 sebesar 4,04 dan dengan dk pembilang
30 dan dk penyebut 18 pada taraf  nyata a = 0,05 diperoleh harga
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tetapi juga peristiwa kejiwaan (seperti konflik batin, perubahan
pemikiran, dan sejenisnya).Dalam kegiatan apresiasi sastra, yang
penting bukan pada peristiwa yang tampak itu, melainkan di balik
peristiwa itulah yang sesungguhnya penting dalam pandangan
hidup manusia.Unsur cerita ini kadangkala sangat sederhana
seperti otobiografi, dan kadangkala berbelit-belit dan penuh
kejutan.Teknik cerita menyangkut “bagaimana kita mempelajari
apa yang terjadi itu”. Ada beberapa teknik cerita yang yang
dilakukan oleh pengarang, yakni dengan cara orang I, orang III,
dan campuran melalui beberapa tokoh secara bergantian. Bahasa
menyangkut berbagai dialek, register, idiolek personal, dan
sebagainya yang terdapat dalam cerita.Pemahaman terhadap
aspek bahasa ini berguna untuk makin mendalami pikiran-pikiran,
perasaan, perwatakan khusus yang diref leksikan
pengarangnya.Tema merupakan kesimpulan yang terangkai
melalui berbagai fakta dan peristiwa dalam cerita.Menemukan
tema cerita merupakan “puncak” kegiatan mempelajari cerita itu
(Rahmanto, 1988:70-75).Setiap unsur cerita dalam cerita pendek
memfokus pada persoalan yang ditampilkan dan disajikan secara
efisien dengan prinsip cerpen yang singkat dan padat.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa
cerita pendek menunjuk pada pengertian cerita yang: 1) bersifat
fiksi dan khayali dan yang berbentuk prosa, 2) isinya singkat padat,
3) memiliki satu kesan yang kuat, 4) berpusat pada satu konflik
pokok, dan 5) memiliki tautan budaya dengan tempat tumbuh-
kembangnya karya sastra cerpen itu sendiri. Sedangkan,
pengertian apresiasi cerita pendek tentu saja mencakup konsep
mengenal atau mengerti, menyenangi atau menikmati,
menghargai atau mengagumi, menginterpretasi atau memberi
makna, dan menilai atau memberi nilai terhadap karya sastra yang
berupa cerita pendek.
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Analisis korelasi sederhana antara X1 dan Y menghasilkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0,83. Dari daftar nilai kritis r untuk
n = 50 dengan taraf  nyata a = 0,05 diperoleh nilai rt sebesar
0,279. Dari kedua nilai r tersebut tampak bahwa nilai r0> rt; berarti
koefisien korelasi sebesar 0,83 pun signifikan.

Dengan uji menggunakan Uji-t, untuk pengujian keberartian
koefisien korelasi diperoleh harga t0 sebesar 10,44. Dari daftar
distribusi t untuk dk 48 dan taraf  nyata a = 0,05 diperoleh harga
tt sebesar 1,68. Dengan demikian, nilai yang didapat dari analisis
(t0) lebih besar daripada nilai t table (tt).ini berarti bahwa harga t0

signifikan. Dengan demikian hipotesis alternatif  tidak dapat
ditolak.Jadi, terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan
kemampuan apresiasi cerpen.

Dari analisis korelasi parsial diketahui hubungan antara
kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerpen apabila variabel
kebiasaan membaca dikontrol. Analisis ini menghasilkan koefisien
korelasi (ry1.2) sebesar 0,64. Pengujian terhadap koefisien korelasi
tersebut dengan menggunakan teknik uji-t menghasilkan harga
t01 sebesar 5,73. Dari daftar distribusi t dengan dk = 57 dan taraf
nyata a = 0,05 diperoleh harga tt sebesar 1,68. Terlihat bahwa
harga t01 (5,73) lebih besar daripada harga tt (1,68). Hal ini berarti
bahwa ry1.2 sebesar 0,64 juga signifikan. Jadi, dari analisis korelasi
parsial ini, dapat diketahui pula adanya hubungan positif  yang
signifikan antara kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerpen
apabila variabel kebiasaan membaca dikehendaki untuk dikontrol.

2. Hipotesis Kedua
Pengujian hipotesis kedua dilakukan terhadap hipotesis nol

(H0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif
antara kebiasaan membaca dengan kemampuan apresiasi cerpen,
melawan hipotesis alternatif  (H1) yang menyatakan bahwa
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Kata “mengenal” berarti mengetahui. Orang yang mengenal
cerita pendek tentunya dapat menyebutkan apa yang dimaksud
dengan cerita pendek, jenis, unsur-unsur, fakta-fakta didalamnya,
dan dapat mengungkap ciri-ciri yang berbeda dari karya sastra
yang lain. Kata “mengerti/ memahami” berarti mengetahui
sesuatu dari berbagai aspek atau menangkap sesuatu berupa
kualitas abstrak.Pemahaman merupakan jenjang kemampuan
berpikir yang setingkat lebih tinggi daripada mengingat/
hafalan atau pengenalan (Sudijono, 1996:50).Orang
dikatakan memahami cerita pendek, apabila orang itu mampu
membedakan, menjelaskan fakta, menjelaskan hubungan
antarkonsep, dan lain-lain yang sifatnya lebih dari sekadar
mengingat. Kemampuan pemahaman itu ditunjukkan antara lain
berupa kemampuan menangkap isi cerita, meringkas atau
membuat sinopsis cerita, dan sebagainya (Nurgiyantoro,
1988:302).

Kata “menghargai” atau “mengagumi” cerita pendek berarti
memberi penghargaan atau tumbuh rasa kagum terhadap aspek-
aspek yang terdapat dalam cerita pendek.Tindakan menghargai/
mengagumi cerpen di antaranya mengidentifikasikan manfaat,
nilai-nilai, atau kebaikan, mengungkapkan kesan positif;
mengagumi hal-hal yang menarik baik secara utuh maupun bagian
per bagian.

Kata “menginterpretasi” atau “memberi makna” cerita
pendek adalah menafsirkan atau menjelaskan arti yang muncul
dari proses penghayatan cerita pendek itu. Tindakan
menginterpretasi mencakup kegiatan menafsirkan unsur yang
tersirat dan tersurat, memberi tafsiran tertentu mengenai suatu
pernyataan, mengaitkan antara realitas fisik dengan konsep
yang memberi arti bagi realitas tersebut, mengaitkan realitas
sastra dengan sesuatu makna/arti yang tepat bagi realitas
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Keterangan : dk = derajat kebebasan JK = Jumlah Kuadrat
    KT = Kuadrat tengah Ft  = Nilai F table
    F0   = Nilai F hasil penelitian (pengamatan)

Dari tabel Anava untuk uji keberartian dan liniearitas regresi
tersebut terlihat harga F01 = 107,10  F02 = 0,73. Dari daftar nilai
kritis untuk distribusi F pada taraf  nyata a = 0,05 dengan dk
pembilang 1 dan dk penyebut 48 (untuk hipotesis nol (1) regresi
tidak berarti) diperoleh Ft1 sebesar 4,04 dan dengan dk pembilang
29 dan dk penyebut 19 (untuk hipotesis nol (2) bahwa regresi
linier) diperoleh harga Ft2 sebesar 2,10. Tampak hipotesis nol (1)
H0 ditolak karena F01 = 107,10> Ft1 = 4,04. Jadi koefisien arah
regresi nyata sifatnya sehingga dari segi ini regresi yang diperoleh
berarti. Sebaliknya, hipotesis nol (2) H0 tidak dapat ditolak karena
F02 = 0,73< Ft2 = 2,10. Jadi, diterima pernyataan bahwa bentuk
regresi linier.Penghitungan selengkapnya untuk uji keberartian
dan liniearitas regresi dapat dilihat pada Lampiran 18a.

Diagram pencar dan garis untuk regresi Y atas X1 dapat
dilihat pada gambar 5 berikut ini :
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dunia yang sebenarnya bagi si penafsir, serta menafsirkan
bagaimana dan untuk apa suatu fakta itu dalam cerita
pendek.

Kata “memberi nilai” atau “menilai” cerita pendek berarti
memberikan kualitas atau pengakuan tertentu kepada cerita
pendek dengan maksud menentukan seberapa jauh cerita pendek
itu memenuhi tolak ukur yang telah ditetapkan.Menilai berarti
melakukan perbandingan terhadap sesuatu dengan menggunakan
kriteria.

Kemampuan mengapresiasi karya sastra seseorang,
sebagaimana kemampuan pencapaian belajar yang lainnya, dapat
diukur.Pengukuran dapat dilakukan dengan metode tes.Khusus
dalam pembelajaran sastra digunakan taksonomi tingkatan tes
kategori Moody dalam The Teaching of  Literature, yakni terdapat 4
tingkatan dari yang sederhana hingga kompleks. Keempat
tingkatan itu ialah: 1) tingkat informasi, berkaitan dengan hal-
hal pokok yang berkenaan dengan data-data atau fakta-fakta
dalam cerita, 2) tingkat konsep, berkaitan dengan persepsi tentang
bagaimana data-data/ fakta-fakta atau unsur-unsur cerita itu
diorganisasikan, 3) tingkat perspektif, berkaitan dengan padangan
siswa/pembaca sehubungan dengan unsur-unsur cerita yang
dibacanya, dan 4) tingkat apresiasi, berkaitan dengan
permasalahan pemakaian bahasa atau unsur linguistik yang
dipandang dari aspek keefektifan dalam pengungkapan cerita itu
(Nurgiyantoro, 1988:308).

Dari paparan yang mengungkapkan konsep ‘kemampuan’,
‘apresiasi’, ‘cerita pendek’, dan ‘apresiasi cerita pendek’ di atas
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kemampuan apresiasi cerita
pendek adalah kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan yang
dipunyai seseorang untuk mengenal, menghargai atau
mengagumi, mengiterpretasi atau memberi makna, mengerti atau
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bahwa data kemampuan apresiasi cerpen (Y) berasal dari populasi
yang berdistribusi normal diterima.Kesimpulannya, data Y berasal
dari populasi yang berdistribusi normal.

C. Pengujian Hipotesis
Setelah pengujian atau pemeriksaan data dilakukan dan

hasilnya sesuai dengan persyaratan yang dituntut, langkah
selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan
menggunakan teknik regresi dan korelasi.

1. Hipotesis Kesatu
Pengujian hipotesis kesatu dilakukan terhadap hipotesis nol

(H0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif
antara kreativitas dengan kemampuan apresiasi cerpen, melawan
hipotesis alternatif  (H1) yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan positif  antara kreativitas dengan kemampuan apresiasi
cerpen.Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi sederhana.

Langkah uji hipotesis kesatu ini dilakukan setelah persamaan
regresi linier sederhana Y atas X1 didapat. Analisis regresi linier
sederhana Y atas X1 menghasilkan persamaan garis linier  =
21,39 + 0,66X1. Untuk menguji keberartian dan liniearitas regresi
tersebut dilakukan dengan Teknik Analisis Varian (ANAVA) yang
hasilnya terangkum dalam kutipan table 8 berikut ini.

Tabel 8 : Tabel ANAVA untuk Regresi Linier  = 21,39 + 0,66X1
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memahami, menyenangi atau menikmati, dan menilai sebuah
cerita pendek.

B. Penelitian yang Relevan
Munandar menjelaskan tentang kebiasaan membaca untuk

anak berbakat, yang dipublikasikan dalam buku Pemanduan Anak
Berbakat : Suatu Studi Penjajakan(1982) memperoleh temuan bahwa
kebiasaan membaca yang tercermin pada minat, pernyataan
senang, pernyataan keseringan membaca, dan jumlah buku yang
dibaca (sebagai indikator penting dalam kebiasaan membaca)
lebih besar ditemukan pada kelompok anak berbakat intelektual
dibandingkan dengan kelompok dengan IQ rata-rata. Terungkap
pula bahwa umumnya anak masih jarang pergi ke perpustakaan,
dan anak berbakat lebih sering membaca surat kabar daripada
kelompok anak IQ rata-rata,yang kemungkinan disebabkan oleh
faktor orang tua, yakni bahwa orang tua anak berbakat lebih
banyak berlangganan surat kabar dan majalah daripada orang
tua anak IQ rata-rata (Munandar, 1982:59-67).

Kaitannya dengan variabel kreativitas, Mulyono, dkk. Dalam
artikel”Pengembangan Kreativitas anak usia 3-7 tahun melalui Pemberian
Dongeng yang Komunikatif ” yang dipublikasikan dalam Parameter
(No. 127 Thn. XII/XIII Februari/ April 1995) di antaranya
mengemukakan bahwa kreativitas anak dapat dikembangkan
melalui pemberian dongeng, anak mempunyai sikap kritis
terhadap informasi dari guru, anak bersikap hormat dan lebih
mudah diatur oleh orang tuanya (Mulyono, 1995:23).

Kaitannya dengan variabel kreativitas dan variabel
kemampuan apresiasi cerita pendek. Abdurahman dalam tesis
yang berjudul “Kontribusi Kreativitas, Sikap terhadap Sastra Indone-
sia, dan Pengetahuan Unsur Intrinsik Cerita Terhadap Kemampuan
Apresiasi Cerita Pendek Siswa SMA Negeri Kota Madia Padang”,
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B. Pengujian Persyaratan Analisis
Sebelum analisis data (pengujian hipotesis) dilakukan, perlu

diadakan pemeriksaan data atau pengujian terhadap data
tersebut.Pengujian persyaratan analisis data pada penelitian ini
digunakan uji normalitas dengan menggunakan teknik uji Lilliefors,
yakni untuk memeriksa apakah sampel-sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.Hasil pengujian persyaratan
analisis terhadap data tentang kreativitas (X1), kebiasaan membaca
(X2), dan kemampuan apresiasi cerpen (Y) dipaparkan pada uraian
berikut.

Uji normalitas data dengan menggunakan teknik uji Lilliefors
terhadap data kreativitas (X1) menghasilkan harga L0maksimum
sebesar 0,0799. Dari daftar nilai kritis L untuk uji Lilliefors dengan
n = 50 dan taraf  nyata  a = 0,05 diperoleh harga Lt sebesar 0,161
yang lebih besar dari pada harga  L0 di atas. Ini berarti hipotesis
nol yang menyatakan bahwa data kreativitas (X1) berasal dari
populasi yang berdistribusi normal diterima.Kesimpulannya, data
X1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Pengujian terhadap data tentang kebiasaan membaca (X2)
menghasilkan harga L0 maksimum sebesar 0,0715. Dari daftar
nilai kritis untuk uji Lilliefors dengan n = 50 dan taraf  nyata a =
0,05 diperoleh harga Lt sebesar 0,161 yang lebih besar dari harga
L0 di atas. Ini berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa data
kebiasaan membaca (X2) berasal dari populasi yang berdistribusi
normal diterima.Kesimpulannya, data X2 berasal dari populasi
yang berdistribusi normal.

Pengujian terhadap data tentang kemampuan apresiasi
cerpen menghasilkan harga L0 maksimum sebesar 0,1390. Dari
daftar nilai kritis untuk uji Lilliefors dengan n = 50 dan taraf
nyata a = 0,05 diperoleh harga Lt sebesar 0,161 yang lebih besar
daripada L0 di atas. Ini berarti hipotesis nol yang menyatakan
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mengemukakan bahwa kreativitas memiliki hubungan yang
berarti dengan kemampuan apresiasi cerita pendek dengan
ukuran r = 0,47. Ini berarti, apabila seseorang mempunyai
kreativitas yang tinggi, ia mempunyai kemampuan mengapresiasi
cerita pendek yang tinggi pula (Abdurrahman, 1995:110).

C. Kerangka Berpikir
1. Hubungan antara Kreativitas dengan Kemampuan

Apresiasi Cerita Pendek
Telah dikemukakan dalam bagian terdahulu bahwa

kemampuan apresiasi cerita pendek adalah kesanggupan,
kecakapan, atau kekuatan yang dipunyai seseorang untuk
mengenal, mengerti atau memahami, menyenangi atau
menikmati, menghargai atau mengagumi, menginterpretasi atau
memberi makna, dan memberi nilai terhadap cerita pendek.
Untuk mencapai kemampuan apresiasi yang dimaksudkan itu,
seseorang dituntut memiliki kemampuan berpikir yang
kompleks.Kemampuan berpikir yang kompleks yang
dimaksudkan di sini ialah kemampuan yang berkaitan dengan
berpikir kreatif  atau kreativitas.

Dalam melakukan apresiasi, kreativitas pembaca selaku
penikmat sastra sangat diperlukan, terutama jika penikmat itu
menemui berbagai masalah kehidupan yang dipaparkan dalam
karya sastra itu.Masalah-masalah kehidupan dalam sastra itu
bersifat beragam.

Meskipun disajikan dalam bentuk fiksi (atau khayalan, dalam
arti unsur-unsur cerita bisa saja rekaan atau bukan terjadi
sebenarnya), logika atau hubungan sebab-akibat yang diceritakan
bisa saja dapat terjadi dalam dunia nyata yang ditampilkan baik
dalam bentuk yang didramatisasikan (dilebih-lebihkan),
disembunyikan (diimplisitkan), maupun yang disusun
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Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Nilai
Kemampuan Apresiasi Cerpen

Distribusi frekuensi nilai data kreativitas di atas selanjutnya
digambarkan dalam bentuk histogram distribusi frekuensi yang
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 4 : Histogram Distribusi Frekuensi Nilai
Kemampuan Apresiasi Cerpen
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untuk menghasilkan efek keterkejutan (suspense) si pembaca.
Kemampuan berpikir kompleks, yang mencakup kelancaran,
keluwesan, keorisinalan berpikir, dan keterincian gagasan, sangat
diperlukan dalam kegiatan apresiasi sastra. Aspek kelancaran
berkaitan dengan kesanggupan dalam menangkap,
membayangkan, sekaligus menduga-duga alur cerita dan unsur-
unsur cerita yang lain yang amat diperlukan dalam kegiatan
apresiasi cerita pendek, dan bahkan apresiasi sastra pada
umumnya. Aspek keluwesan berkaitan dengan kesanggupan
melihat atau mengenal, menilai, mengadaptasi, rangkaian alur
dan hubungan antar unsur-unsur yang lainnya. Aspek ini juga
berkaitan dengan kesanggupan dalam mentransformasikan segala
pengetahuan atau informasi, pengalaman, dan sikap-sikap afeksi
yang diperoleh dari karya sastra ke dalam persepsi pembaca yang
bersangkutan, untuk kemudian dijadikan pegangan dalam
mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dirinya
manakala dirinya menghadapi persoalan yang sama atau hampir
bersamaan dengan yang pernah ia baca dari bacaan sastra itu.
Aspek keorsinilan berkaitan dengan kesanggupan menggali atau
mengeksplorasi berbagai persoalan yang ditampilkan dalam karya
sastra, baik mencakup latar belakang masalah, tendensi, motif-
motif, nilai-nilai, maupun hal-hal lain yang memungkinkan dapat
diketahuinya persoalan mendasar yang umumnya secara tersirat
dalam setiap karya sastra.Aspek keorsinilan ini sangat bermanfaat
dalam sastra, seperti nilai-nilai, amanat, hikmah kejadian dan lain-
lain, yang semuanya itu bermanfaat bagi kekayaan pengalaman
batin penikmat.Aspek keterincian (elaborasi) berkaitan dengan
kesanggupan memperkaya, mengembangkan, dan menguraikan
berbagai unsur cerita, termasuk kemungkinan-kemungkinan
permasalahan, penyelesaian masalah, dan sebagainya.Dalam
apresiasi sastra, kemampuan berpikir yang berkenaan dengan
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Gambar 3 : Histogram Distribusi Frekuensi
Nilai Kebiasaan Membaca

3. Data tentang Kemampuan Apresiasi Cerpen
Data tentang Kemampuan Apresiasi Cerpen merupakan

nilai yang diperoleh melalui tes kemampuan apresiasi
cerita pendek.Data tersebut memiliki rentang nilai 50 yaitu
selisih nilai tertinggi 85 dan nilai terrendah 35. Harga rata-
ratanya 58,40, sedangkan simpangan bakunya sebesar 12,21.
Adapun distribusi frekuensi data kemampuan apresiasi
cerpen ini dapat dilihat pada Tabel 7, sedangkan gambar
dalam bentuk histogram distribusi frekuensi dapat dilihat pada
Gambar 4 berikut.
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kegiatan mengelaborasi termasuk komponen yang sangat
diperlukan.

Mengingat kemampuan apresiasi cerita pendek merupakan
kemampuan menangkap, mengolah, menerapkan, menilai, dan
menikmati segala aspek kehidupan manusia yang disajikan dalam
bentuk bahasa dengan menggunakan media tulisan yang
mendasarkan prinsip-prinsip seni sastra, dan yang semuanya
melibatkan kemampuan berpikir kreatif, maka guru atau dosen
pemegang mata kuliah apresiasi sastra perlu mempertimbangkan
pengembangan komponen-komponen yang menunjang
kreativitas berpikir itu. Pengembangan komponen-komponen
yang dimaksudkan itu tidak saja dengan latihan-latihan yang
memberikan pengalaman kreatif  baik langsung maupun tidak
langsung, melainkan juga perlu menciptakan kondisi dan situasi
yang kondusif  bagi tumbuh-kembangnya kreativitas siswa/
mahasiswa secara optimal.

Komponen kreativitas yang perlu dipertimbangkan untuk
ditumbuh-kembangkan ialah;1) komponen kelancaran, yang
mengacu pada banyaknya menghasilkan gagasan, jawaban,
penyelesaian masalah, pertanyaan, baik berupa kata, ide, asosiasi,
maupun ekspresi kejiwaan lainnya; 2) komponen keluwesan, yang
mengacu pada wajar/tidaknya berbagai macam ide atau ekspresi
kejiwaan yang ditampilkan untuk pemecahan suatu masalah; 3)
komponen keaslian, yang mengacu pada asli tidaknya cetusan
gagasan yang unik, baru, atau kombinasinya yang diwujudkan
dalam tugas penampilan ide, atau ekspresi kejiwaan lainnya; dan
4) komponen keterincian, yang mengacu pada terinci tidaknya
dalam proses memperkaya, mengembangkan, dan menguraikan
detail objek, gagasan, situasi, atau ekspresi kejiwaan lainnya.
Dengan kreativitas yang komponen-komponennya telah
dideskripsikan demikian itu, dimungkinkan kepada para siswa/
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2. Data tentang Kebiasaan membaca
Data tentang kebiasaan membaca merupakan nilai yang

diperoleh melalui angket kebiasaan membaca.Data tersebut
memiliki rentangan nilai 70, yaitu selisih antara nilai tertinggi 95
dan nilai terendah 25. Harga rata-ratanya 59,50, sedangkan
simpangan bakunya sebesar 18,17. Adapun tentang distribusi
frekuensi data tentang kebiasaan membaca ini dapat dilihat
pada tabel 6, sedangkan gambar dalam bentuk histogram
distribusi frekuensinya dapat dilihat pada Gambar 3 bagian
berikut.

Tabel 6 : Distribusi Frekuensi
Nilai Kebiasaan Membaca



Kreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi CerpenKreativitas, Kebiasaan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen32

mahasiswa dapat memilih, mempertimbangkan, memutuskan,
dan mengungkapkan apresiasi tertentu yang sesuai dengan situasi
dan keadaan yang diperlukan. Dengan dasar pemikiran
tersebut, diduga bahwa makin tinggi kreativitas seseorang akan
makin tinggi pula kemampuan apresiasi cerita pendek yang
dimilikinya.

2. Hubungan antara Kebiasaan Membaca dengan
Kemampuan Apresiasi Cerita Pendek

Berdasarkan konsep-konsep atau definisi yang telah
dipaparkan dalam deskripsi teoretis serta paparan hasil penelitian
yang relevan, maka dapat dikemukakan bahwa membaca
merupakan kegiatan yang lebih banyak mengutamakan aspek
mental-intelektual.Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut
keuntungan, kebermanfaatan, dan sejenisnya pada umumnya
lebih bersifat mental-intelektual pula. Keluasan wawasan,
keanekaragaman informasi, keterlatihan berkonsentrasi,
keakraban dengan teks bacaan, dan sejenisnya merupakan aspek
mental-intelektual yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan
membaca. Makin banyak dan sering melakukan kegiatan
membaca akan makin banyak atau makin kaya pengalaman batin
yang dimiliki. Banyak sedikitnya pengalaman batin yang dimiliki
seseorang itu biasanya akan berpengaruh pada kualitas hidup
seseorang yang tercermin dalam wujud sikap, perilaku, karakter,
termasuk di dalamnya cara pandang terhadap sesuatu, cara
berpikir, dan cara memutuskan sesuatu masalah.

Makin banyak frekuensi membaca pada seseorang, bahkan
bila kegiatan membaca dilakukan itu sudah merupakan kebiasaan
yang mendarah daging, orang itu biasanya makin kaya akan
konsep, makin kaya wawasan, yang dengan sendirinya makin
berkecukupan dalam hal ide-ide yang dimiliki. Kondisi yang
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Tabel 5 : Distribusi Frekuensi Nilai Kreativitas

Distribusi frekuensi nilai data kreativitas di atas selanjutnya
dapat digambarkan dalam bentuk histogram distribusi frekuensi
yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 : Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Kreativitas
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demikian ini sangat menguntungkan, terutama dalam melihat
berbagai persoalan kehidupan manusia, baik kehidupan realitas
yang langsung dihadapi dalam kesehariannya (realitas dunia)
maupun kehidupan realitas yang tidak langsung yang diolah oleh
pengarang dan yang dituangkan dalam sebuah teks tulisan yang
disebut karya sastra (realitas sastra). Bila ia berlaku sebagai
pembaca, wujud respon yang diberikan akan bergantung pada
tingkat atau seberapa tinggi kemampuan mengolah dan
mengkoordinasikan informasi dengan pengetahuan yang telah
menjadi persepsi sehingga relevan dengan situasi yang ada.
Demikian juga, melalui kegiatan seseorang akan memperoleh
berbagai pengetahuan tentang bentuk dan organisasi berbagai
tulisan dari beragam penulis. Pengetahuan ini amat berguna dan
bermanfaat manakala ia akan mengungkapkan atau
mengekspresikan segala sesuatu maksud, pikiran atau gagasan,
dan keinginan lainnya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan
hasrat jiwanya.

Dalam hal kebiasaan membaca bacaan sastra, aspek-aspek
yang dapat dipetik oleh si pembaca dapat berupa aspek teoretis,
aspek praktis, dan aspek artistik. Aspek teoretis mencakup
berbagai hal yang berhubungan dengan segala kemeluasan dan
kemendalaman konsep-konsep (ontologis), metodologis
(epistemologis), dan kebermanfaatan (aksiologis), yang pada
akhirnya ketiganya dapat diperoleh baik secara langsung pada
bacaan yang bersifat teoretis mengenai sastra maupun secara tidak
langsung pada bacaan yang bersifat karya kreatif. Aspek praktis
berkaitan dengan pengetahuan siap pakai yang digunakan untuk
keperluan keseharian, yakni berkaitan dengan eksistensinya
sebagai makluk individual, sosial, etis, religius, dan susila.
Sedangkan aspek artistik berkaitan dengan kadar seni yang dapat
bersifat reseptif, yakni kegairahan pada seni untuk menangkap
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

Penyusunan uraian tentang hasil penelitian ini dilakukan
dengan memisahkan pembahasan hasil analisis data secara
deskriptif  kualitatif  dan inferensial, yakni dengan analisis korelasi
beserta uji persyaratan.

A. Deskripsi Data
Berdasarkan data yang telah terkumpul dapat disajikan

deskripsi skor subjek penelitian setiap variabel.Pertama, variabel
predictor, yakni kreativitas (X1) dan kebiasaan membaca
(X2).Kedua, variabel respons, yakni kemampuan apresiasi cerita
pendek (Y). Analisis desktiptif  ini hanya mencari harga rerata,
simpangan baku, dan distribusi frekuensi. Hal ini karena
data setiap variabel penelitian ini berupa data interval.
Selanjutnya, deskripsi data tiap variabel dapat dilihat pada uraian
berikut.

1. Data tentang Kreativitas
Data tentang kreativitas merupakan nilai yang diperoleh

melalui tes kreativitas.Data tersebut memiliki rentangan
nilai 60, yaitu selisih antara nilai tertinggi 84 dan nilai
terendah 24. Harga rata-ratanya 55,76, sedangkan simpangan
bakunya sebesar 15,33. Adapun tentang distribusi frekuensi
data nilai kreativitas ini dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah
ini.
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nuansa dan suasanademi terpenuhinya kebutuhan akan rasa
keindahan, kenikmatan, kesenangan, hiburan, dan sebagainya;
dapat pula bersifat produktif, yakni untuk mengungkapkan
kegelisahan jiwa dengan media yang bersifat menghibur,
mendatangkan rasa kesenangan bagi para penikmat. Hal-hal yang
disebutkan terakhir inilahyang dimaksud dengan kemampuan
apresiasi sastra.

Agar dapat memperoleh kemampuan apresiasi sastra yang
tinggi, terutama dalam apresiasi cerita pendek, seseorang dituntut
memiliki kebiasaan yang baik terutama dalam hal kebiasaan
membaca bacaan sastra. Bila kondisi demikian ini terdapat dalam
diri seseorang, dimungkinkan ia akan memiliki cukup
kesanggupan untuk menghargai, mengagumi, mengerti, menilai,
menginterpretasi, dan menyenangi bacaan sastra yang berupa
cerita pendek. Berdasarkan kenyataan itu, diduga makin baik
kebiasaan membaca terhadap bacaan sastra akan makin tinggi
kemampuan apresiasi cerita pendek.

3. Hubungan antara kreativitas dan kebiasaan membaca
dengan kemampuan apresiasi cerita pendek

Membaca bagaimanapun juga merupakan salah satu kegiatan
yang penting dalam apresiasi sastra, selain mendengarkan,
menyaksikan, atau menampilkan.Dengan karakteristik yang khas,
membaca secara relatif paling banyak dilakukan oleh penikmat
sastrabaik menyangkut kuantitas maupun kualitas, terutama dalam
rangka memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam,
relatif  dapat tahan lama dalam pikiran (serta dapat dilakukan
berulang-ulang terhadap bacaan sastra yang tetap objeknya).
Mengingat pentingnya kegiatan membaca dalam apresiasi sastra,
maka makin banyak kegiatan membaca atau makin baik kebiasaan
membaca (terutama bacaan sastra) dengan sendirinya
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menikmati, (3) komponen menghargai atau mengagumi, (4)
komponen memberi makna atau menginterpretasi, dan (5)
komponen menilai atau memberi makna, masing-masing secara
berturut-turut direalisasikan dalam nomor 1, dan 2, 3 dan 4, 5
dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10.

H. Teknik Analisis Data
Analisis data dimaksudkan untuk menguji hipotesis

penelitian yang telah diajukan.Pada penelitian ini data yang telah
diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik statistik regresi
dan korelasi. Untuk menguji hipotesis pertama, yang berbunyi
“terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan kemampuan
membaca apresiasi cerita pendek” dan hipotesis kedua yang
berbunyi “terdapat hubungan positif  antara kebiasaan membaca
dan kemampuan apresiasi cerita pendek” digunakan teknik
analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana atau teknik
korelasi Product Moment. Untuk menguji hipotesis ketiga yang
berbunyi “terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan
kebiasaan membaca secara bersama-sama dengan kemampuan
apresiasi cerita pendek” digunakan teknik analisis regresi dan
korelasi ganda.
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akansemakin banyak mendukung terhadap bobot kemampuan
apresiasi cerita pendek seseorang. Hal ini wajar, mengingat dalam
konsep kebiasaan membaca terkandung kegiatan yang sudah
mendarah daging, didukung, diteruskan dari waktu ke waktu,
dan sudah merupakan kebutuhan dari dalam dirinya sendiri, tidak
merasa terpaksa, dan selalu melibatkan objek bacaan yang
jumlahnya banyak dan luas.

Pernyataan diatassemakin menguatkan pada fenomena
bahwa tinggi- rendahnya kebiasaan membaca bacaan sastra akan
berpengaruh langsung terhadap kemampuan apresiasi cerita
pendek. Bahkan, di samping faktor kebiasaan membaca, dalam
hal kemampuan apresiasi cerita pendek tidak dapat dipisahkan
dari faktor kreativitas. Hal ini dapat dipahami bahwa kebiasaan
membaca akan mencakup hal-hal yang berkenaan dengan
kegiatan membaca dan cara masuknya berbagai-informasi (baik
teoretis, praktis, maupun artistik) sebelum mencapai tingkat/
tataran apresiasi tertentu yang diperlukan, sedangkan kreativitas
mencakup aspek kompetensi dan kinerja pikir. Oleh karena itu,
dalam kegiatan apresiasi sastra untuk mencapai tujuan apresiasi
yang diinginkan, pengapresiasi atau penikmat di samping memiliki
komitmen yang kuat terhadap kebiasaan membaca, ia juga
dituntut memiliki kreativitas yang memadai agar mampu
menerapkan daya kreatif  berpikirnya dalam wujud penerimaan,
pengakuan, penghargaan, atau penilaian kritis unsur dalam cerita
pendek.

Dalam upaya peningkatan kemampuan apresiasi cerita
pendek (dan apresiasi sastra pada umumnya)untuk para siswa
atau mahasiswa, guru atau dosen dituntut memperhatikan aspek
kebiasaan membaca dan aspek kreativitas anak didiknya.Dengan
adanya kepedulian, kedisiplinan, motivasi, kemauan yang kuat,
kecintaan atau rasa senang, dan sejenisnya terhadap bacaan sastra
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bacaan, selanjutnya berdasarkan kedelapan indikator tersebut
disusunlah sebanyak 8 butir pernyataan (nomor 6 sampai dengan
nomor 13).Sembilan indikator yang terakhir dimaksudkan untuk
mengungkapkan aspek aktivitas membaca yang efisien yang
dilakukan oleh responden yang bersangkutan.Berdasarkan
kesembilan indikator tersebut disusunlah 9 butir pertanyaan
angket (nomor 14 sampai dengan 22).

Ketiga, instrumen tes kemampuan apresiasi cerita pendek
digunakan nilai atau skor antara 1 sampai dengan 10 untuk setiap
unit soal. Skor 10 untuk jawaban yang rinciannya tepat, lengkap,
dan jawaban benar; sedangkan skor atau nilai kurang dari 10
hingga skor 1 untuk jawaban yang secara kualitas lebih rendah
hingga tingkat minimal. Skor 0 untuk yang tanpa jawaban.

Validitas instrumen tes kemampuan apresiasi cerita pendek,
sebagaimana halnya validitas instrumen tes kreativitas dan
validitas angket kebiasaan membaca, ditentukan berdasarkan
validitas isi (validitas logis) untuk validitas seluruh tes, dan uji
validitas dengan Rumus Korelasi Product Moment Angka Kasar
untuk uji validitas setiap butir soal tes, sedangkan reliabilitas
instrumen dihitung dengan Rumus Alpha Cronbach, mengingat
sifat data tes bersifat skor kontinum, sebagaimana pada sifat data
tes kreativitas dan data angket kebiasaan membaca.

Validitas isi tes ini sebagaimana pada kedua instrumen di
atas dilakukan melalui “penjabaran variabel menjadi subvariabel
(kategori-kategori), indikator, descriptor, dan butir-butir
pernyataan”.Faktor-faktor itu yang dijadikan dasar penyusunan
kisi-kisi instrumen untuk mencapai validitas isi tes.Hasil
perinciannya berupa tes kemampuan apresiasi cerita pendek yang
terdiri atas 10 unit butir soal. Butir-butir soal itu merupakan
jabaran dari 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut, (1)
komponen mengenal, (2) komponen menyenangi atau
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dapat dipakai sebagai indikasi adanya kebiasaan membaca bacaan
sastra yang dimiliki siswa; dan adanya atau munculnya pemikiran
segar, atau bersifat alternatif  yang kritis dapat dipakai sebagai
indikasi adanya kreativitas. Oleh karena itu, agar kemampuan
apresiasi cerita pendek dapat meningkat perlu diperhatikan aspek
kebiasaan membaca bacaan sastra dan aspek kreativitas secara
bersama-sama. Dengan demikian, dapat diduga bahwa makin
baik kebiasaan membaca bacaan sastra dan makin tinggi
kreativitas secara bersama-sama pada diri seseorang akan makin
tinggi pula kemampuan apresiasi cerita pendeknya.

D. Pengajuan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan deskripsi teoretis dan kerangka berpikir di atas,

dapat diajukan hipotesis penelitian sebagaiberikut :
1) Terdapat hubungan positif  antara kreativitas dengan

kemampuan apresiasi cerita pendek.
2) Terdapat hubungan positif  antara kebiasaan membaca

dengan kemampuan apresiasi cerita pendek.
3) Terdapat hubungan positif  antara kreativitas dan kebiasaan

membaca  secara bersama-sama dengan kemampuan
apresiasi cerita pendek.
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pada nomor 1, 16; 2, 17; 3, 18; dan 4, 19); kedua, dimensi
keluwesan 4 butir (keluwesan spontan dan adaptif  masing-masing
2 soal, yakni nomor-nomor 5, 20 dan 6, 21); ketiga, dimensi
keaslian 12 butir (keaslian ungkapan baru, keunikan judul,
keunikan isi, keunikan ide, yakni nomor-nomor 7, 22; 8, 23; 9,
24; 10, 25; 11, 26; dan 12, 27); dan keempat dimensi keterincian
6 butir (keterincian akibat, kemungkinan pekerjaan, sketsa,
masing-masing nomor 13, 28; 14, 29; dan 15, 30).

Dalam pelaksanaan tes kreativitas ini, responden tinggal
mengisi sejumlah tanggapan sesuai dengan soal yang dikehendaki
dengan dibatasi waktunya dalam pengisian.Penilaian atau
pemberian skor dilakukan sebagaimana dipaparkan di atas.

Kedua, instrumen angket kebiasaan membaca digunakan
nilai/skor antara 1 sampai dengan 5. Skor 1 untuk jawaban A.
Jadi, masing-masing pilihan jawaban itu dimaksudkan untuk
melambangkan perbedaan kadar atau kualitas kebiasaan membaca
yang dimiliki secara tafsiran kuantitatif. Validitas instrumen
angket, dan uji validitas dengan Rumus Korelasi Product Mo-
ment Angka Kasar untuk uji validitas setiap butir pernyataan
(soal), sedangkan reliabilitas instrumen dihitung dengan Rumus
Alpha Croanbach, mengingat sifat data angket bersifat skor
kontinum, sebagaimana pada sifat data tes kreativitas.

Hasil perinciannya berupa angket kebiasaan membaca yang
terdiri atas 22 butir soal. Butir-butir soal itu tercakup dalam 22
indikator yang dijabarkan sebagai berikut, lima indikator yang
pertama dimaksudkan untuk mengungkap aspek tingkat
kemantapan dalam melakukan aktivitas membaca suatu bacaan,
selanjutnya berdasarkan kelima indikator tersebut disusunlah
sebanyak 5 butir pernyataan (nomor 1 sampai dengan 5). Delapan
indikator berikutnya dimaksudkan untuk mengungkap aspek
kecenderungan dalam melakukan aktivitas membaca suatu
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan serta

hipotesis yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk
menentukan :
1) Hubungan antara kreativitas dan kemampuan apresiasi cerita

pendek ;
2) Hubungan antara kebiasaan membaca dan kemampuan

apresiasi cerita pendek ;
3) Hubungan antara kreativitas dan kebiasaan membaca

dengan kemampuan apresiasi cerita pendek.

B. Metode Penelitian
Memperhatikan variabel yang terlibat serta untuk

mencapai tujuan penelitian ini, maka metode penelitian
yang digunakan adalah metode survai. Dengan metode
survaitersebut dimaksudkan untuk mengemukakan ada
tidaknya hubungan antara variabel satu (variabel terikat/
respons) dengan variabel yang lain (variabel bebas/
prediktor).

C. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri atas: 1) variabel prediktor,

yang meliputi kreativitas (X1) dan kebiasaan membaca (X2);
dan 2) variabel respons, yaitu kemampuan apresiasi cerita
pendek (Y). hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat
dilukiskan pada gambar berikut ini.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan data variabel yang diperlukan dalam penelitian

ini, yaitu kreativitas, kebiasaan membaca, dan kemampuan
apresiasi cerita pendek, maka digunakan instrument penelitian
yang berupa tes untuk data kreativitas dan kemampuan apresiasi
cerita pendek dan angket untuk data kebiasaan membaca.Seluruh
data itu bersifat kuantitatif  berupa skor atau nilai.

G. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam

suatu penelitian.Ketiga instrumen penelitian yang digunakan
untuk menjaring data, yakni; 1) tes kreativitas, 2) angket kebiasaan
membaca, dan 3) tes kemampuan apresiasi cerita pendek, masing-
masing dijelaskan dalam bagian berikut ini.

Pertama, instrumen tes kreativitas digunakan skor 1 untuk
jawaban yang berjumlah 2 - 3, selanjutnya setiap kelipatan 3
mendapat tambahan skor 1 dan seterusnya. Validitas isi (validitas
logis) untuk validitas seluruh tes, dan uji validitas dengan rumus
Korelasi Product Moment Kasar untuk uji validitas setiap butir tes.
Sedangkan reliabilitas  instrumen dihitung dengan Rumus Alpha
Cronbach, mengingat sifat data tes bersifat skor kontinum.

Arikunto menjelaskan bahwa validitas isi dilakukan melalui
“penjabaran variabel menjadi subvariabel untuk (kategori-
kategori), indikator, deskriptor, danbutir-butirpernyataan”
(Arikunto, 1990:224). Faktor-faktor itulah yang dijadikan dasar
penyusunan kisi-kisi instrumen untuk mencapai validitas isi
tes.Hasil perinciannya berupa tes kreativitas yang terdiri atas 30
butir soal. Ketigapuluh butir soal itu terdiri atas empat komponen
yang dijabarkan sebagai berikut, pertama, dimensi kelancaran 8
butir (kelancaran kata, ide, asosiasi, ekspresi masing-masing 2
soal; secara berturutan keempat sub-komponen itu direalisasikan
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Gambar 1 : Bagan Hubungan Variabel Terikat
dan Variabel  Bebas

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Berikut ini dikemukakan beberapa definisi operasional

dari masing-masing variabel penelitian yang telah dikemukakan
di atas.

Kreativitas adalah kesanggupan atau kemampuan mahasiswa
yang mencerminkan kelancaran ide dan asosiasi, keluwesan
gagasan, keaslian dalam berpikir, dan kemampuan mengelaborasi
secara detail gagasan. Kesanggupan ini ditunjukkan oleh siswa/
mahasiswa setelah mengikuti tes kreativitas yang mencakup aspek;
1) kelancaran ide dan kelancaran asosiasi, 2) keluwesan spontan
dan keluwesan adaptif, 3) keaslian judul dan keaslian penggunaan
luar biasa, dan 4) keterincian akibat dan keterincian makna.
Kreativitas mahasiswa ini tercermin pada perolehan nilai
mahasiswa atas tes kreativitas tersebut.

Kebiasaan membaca ialah perilaku atau perbuatan membaca
yang telah memola, bersifat terus-menerus dari waktu ke waktu
yang ditandai oleh adanya kemantapan dan kecenderungan dalam
hal kegiatan membaca serta adanya perilaku yang efisien dalam
kegiatan membaca suatu bacaan.Kebiasaan membaca ini
ditunjukkan oleh mereka sesudah mengisi angket kebiasaan
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membaca, yang tercermin pada perolehan nilai mahasiswa atas
angket tersebut.

Kemampuan apresiasi cerita pendek ialah kesanggupan,
kecakapan, atau kekuatan yang dipunyai seseorang untuk
mengenal, menghargai atau mengagumi, menginterpretasi atau
memberi makna, mengerti atau memahami, menyenangi atau
menikmati, dan menilai terhadap isi cerita pendek.Kemampuan
ini tercermin pada nilai atau skor yang diperolehnya atas tes itu.

E. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini ialah mahasiswa Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA di
Jakarta yang telah menempuh atau lulus mata kuliah Apresiasi
Sastra dan Metodologi Penelitian. Mereka merupakan populasi
terjangkau yang berjumlah 115 orang.

Nasir menjelaskan bahwa untuk menentukan besar sampel
tidak ada ketentuan mutlak (Nasir, 1988:340). Mantra dan Kasto
menyatakan bahwa jika data dianalisis dengan statistic parametrik,
jumlah sampel harus besar sebab skor yang diperoleh
distribusinya harus mengikuti distribusi normal.Sampel yang
tergolong besar yang distribusinya normal adalah yang jumlahnya
lebih dari 30 (Mantra dan Kasto, 1989:171).

Berdasarkan dua pendapat di atas, besar sampel yang diambil
dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak dengan undian, yakni peneliti menuliskan
nomor responden dari 1 s.d. 115 pada guntingan kertas yang
telah dipersiapkan sebanyak 115 lembar lalu tiap guntingan kertas
itu digulung, selanjutnya peneliti mengambil secara acak sejumlah
50 lembar gulungan untuk kemudian dijadikan sampel penelitian
ini.


