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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Resepsi Sastra 

Resepsi identik dengan interaksi, persepsi, apresiasi, menikmati, 

negosiasi, serta melihat (Orozco, 1999:4). Dalam resepsi sastra, proses 

berinteraksi dengan karya sastra menimbulkan respons atau tanggapan oleh 

pembaca dalam bentuk pemberian makna.  Tanggapan pembaca terhadap karya 

sastra tersebut dikenal dengan istilah resepsi sastra (Junus, 1985:1). 

Resepsi sastra berkembang sebagai konsep yang berbeda mengenai 

pembaca dan karya sastra. Tesis Aliran Praha menyatakan bahwa dalam fungsi 

puitik, bahasa diarahkan pada tanda itu sendiri (Samsuri, 1988:21). Konsep 

tersebut menitikberatkan bahwa karya sastra lebih penting daripada pembaca. 

Terhadap hal tersebut, Mukarovsky berpendapat bahwa hadirnya karya sastra 

tidak dapat lepas dari masyarakat dengan sosial budaya serta norma-norma yang 

dimilikinya. Menurut Mukarovsky, memahami dan meneliti karya sastra tidak 

dapat lepas dari konteks sosial. Pengalaman estetik diperoleh dari struktur karya 

dan subjektivitas pembaca. Dasar pemikiran Mukarovsky adalah bahwa ada 

hubungan antara pengarang, karya, pembaca, serta kenyataan (Teeuw, 

2017:143-146). 

Pandangan Mukarovsky tersebut dikembangkan oleh Felix Vodicka. Ide 

yang dikemukakan Vodicka adalah adanya konkretisasi dengan lebih 

menekankan kebebasan pembaca. Aktivitas pembaca menentukan makna 
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sebuah karya sastra. Oleh karenanya, karya sastra berkenaan dengan konteks 

sosial dalam masyarakat. Resepsi sastra dapat diartikan sebagai kegiatan 

merekontruksi bermacam karya sastra pada masa sejarahnya serta mengaitkan 

hubungan konkretisasi pada satu sisi dan hubungan karya sastra dengan konteks 

sejarah yang mewakili konkretisasi tersebut (Teeuw, 2017:146-147). 

Dengan demikian, resepsi sastra dapat dimaknai sebagai tanggapan atau 

respons yang diberikan pembaca terhadap karya yang dibacanya. Pemaknaan 

karya sastra tidak hanya berdasarkan teks saja, akan tetapi juga melibatkan 

pembaca dan konteks sosial masyarakat. Dalam hal ini, pembaca memunyai 

peran yang besar dalam memberikan pemaknaan sebuah karya sastra. 

  

2. Teori Resepsi Sastra 

Resepsi sastra merupakan studi yang bertujuan menyelidiki teks dengan 

dasar reaksi pembaca terhadap sebuah teks yang dibacanya. Studi ini disebut 

juga reader response yang dimaknai sebagai teori sastra yang fokus pada 

tanggapan pembaca terhadap karya-karya sastra, bukan pada karya secara 

mandiri (Baldick, 2001:21). Dalam memberikan tanggapannya, pembaca 

memerlukan pengetahuan terkait teks yang dibacanya. Oleh karena itu, 

tanggapan pembaca melibatkan berbagai aspek, multidisiplin ilmu, di antaranya 

retorika, sejarah, psikologi, dan fenimisme (Davis & Womack, 2002:55) 

Perkembangan teori resepsi sastra dipengaruhi oleh dua nama besar, yaitu 

Hans Robert Jauss dan Wolfgang Iser. Dalam pandangan Jauss pengalaman 

pembaca yang terus-menerus dari pemahaman sederhana hingga kritis, dari 

penerimaan pasif hingga aktif, mulai norma estetika yang telah ada hingga yang 
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baru akan mempengaruhi ekspektasi terhadap karya sastra yang dibacanya.  

Prespektif penerimaan karya sastra akan terus berkelanjutan oleh tanggapan 

pembaca dari masa ke masa (Jauss,1982:19). 

Atas dasar itu, sangat memungkinkan perbedaan cakrawala yang dimiliki 

pembaca menyebabkan perbedaan resepsi terhadap karya sastra yang 

dibacanya. Ada kriteria sebagai penentu cakrawala pembaca, yaitu norma-

norma yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca; 

pengetahuan dan pengalaman atas semua teks yang telah dibaca sebelumnya; 

pertentangan antara fiksi dan kenyataan. Pertentangan yang dimaksud yaitu 

kemampuan  pembaca untuk memahami, baik dalam horison “sempit” dari 

harapan-harapan sastra maupun dalam horison “luas” dari pengetahuannya 

tentang kehidupan (Segers, 2000:42). 

Pengertian resepsi sastra yang dikemukakan Iser berbeda dengan Jauss 

(Jauss, 1980: 2). Resepsi merupakan respons estetis, hasil analisis antara teks, 

pembaca, dan interaksi keduanya (Iser, 1980:2). Dalam interaksi antara teks 

dengan pembacanya inilah sangat dimungkinkan terdapat “celah” yang harus 

diisi pembaca. Dalam teori Iser, hal ini dinamakan ruang kosong.  

Agar pemaknaan karya sastra diperoleh, maka pembaca harus bersikap 

aktif mengisi kekosongan tersebut dengan pengetahuan serta pengalaman. 

Ruang kosong itu menjadi rangsangan pembaca untuk berimajinasi atau 

memproduksi makna (Deneau, 1980:76). Aktivitas pembaca tersebut bertujuan 

agar ada proses yang berkembang dari antisipasi, frustrasi, retrospeksi, 

rekonstruksi, dan kepuasan (Shi, 2013:982). Secara garis besar, Jausz 
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menekankan aspek penerimaan oleh penulis kreatif yang memungkinkan 

dirinya menerima karya sastra sebelumnya dan menciptakan atau memaknai 

karya tersebut menjadi karya yang baru. Sementara itu, Iser cenderung 

membicarakan kesan pembaca terhadap karya yang dibacanya. Kesan tersebut 

akan memberikan pembaca “pengalaman” baru. Pengalaman itu dibangun atas 

imajinasi dan juga ditentukan oleh “teks luar” di luar dirinya (Junus, 1985:38) 

Melalui perkembangan studi sastra, muncul bermacam-macam varian 

pendekatan resepsi sastra yang dikembangkan oleh sejumlah tokoh dengan 

model yang berbeda-beda. Salah satu tokoh yang  mengembangkan pendekatan 

resepsi sastra adalah Segers. Segers berpandangan bahwa studi lain yang 

relevan dengan evaluasi sastra adalah bidang psikologi sastra. Relevansi 

tersebut disebut estetika eksperimental. Estetika eksperimental berkenaan 

dengan pertanyaan apakah reaksi-reaksi dapat diteliti dalam kaitannya dengan 

penafsiran dan penilaian karya sastra (Segers, 2000: 56). 

Dalam penelitian ini, resepsi sastra yang digunakan adalah resepsi sastra 

yang dikembangkan oleh Segers. Pada penelitian resepsi sastra di Universitas 

Indiana, aspek yang digunakan dan dipandang sebagai hal penting terkait 

resepsi adalah aspek intelektual dan emosional (Segers, 2000: 109).  

Aspek intelektual yang dimaksud terdiri atas struktur (menyajikan bagian-

bagian karya sastra yang terintegrasi dengan baik), bahasa (menyajikan 

pemakaian bahasa secara jelas dan meyakinkan), karakterisasi (menyajikan 

potret sifat manusia), tema (menyajikan gagasan besar yang dikembangkan 

dengan jelas), tempo (menyajikan aksi yang terbatas yang bergerak dengan 
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cepat), dan plot (menyajikan garis aksi yang dikembangkan dengan jelas). 

Sementara itu, aspek emosional meliputi keterlibatan (membawa pembaca 

kepada satu jenis keterlibatan pribadi, baik watak maupun tindakan), emosi 

(mempunyai dampak pada emosi pembaca), minat (cukup menarik untuk 

membawa pembaca ke analisis lebih lanjut), keaslian (memberi perspektif yang 

segar dan berbeda kepada pembaca), sukacita (membangkitkan ketegangan 

tertentu di hati pembaca), dan kemampuan untuk percaya (dapat dipercaya oleh 

pembaca). Deskripsi dari kriteria tersebut dituangkan dalam sebuah kuesioner 

yang akan dipakai untuk meneliti resepsi pembaca terhadap suatu teks sastra. 

 

3. Pembaca dalam Resepsi Sastra 

Pembaca dalam estetika resepsi terbagi menjadi tiga yaitu pembaca ideal, 

pembaca implisit, dan pembaca riil. Pembaca ideal adalah pembaca yang serba 

tahu seperti sastrawan atau kritikus. Pembaca implisit tidak jauh berbeda 

dengan pembaca ideal. Sementara itu, pembaca riil merupakan kategori real 

reader yang pada umumnya memberikan penilaian secara individual. (Iser, 

1980:18). 

 Dalam penelitian ini, pembaca merupakan siswa kelas IX. Berdasarkan 

teori Iser, siswa termasuk pembaca riil. Pembaca riil dapat memberikan 

penilaian secara individu terhadap karya sastra yang dibacanya.  

 

4. Metode Penelitian Eksperimental Resepsi Sastra 

Penelitian dengan metode resepsi sastra secara garis besar dapat 

dirumuskan dalam tiga jenis pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah (1) 
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pendekatan bersifat eksperimental, (2) pendekatan lewat kritik sastra, dan (3) 

pendekatan dengan prinsip intertekstualitas (Teeuw, 2017:160-165).  

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada metode resepsi sastra secara 

eksperimental dengan analisis deskriptif kuantitatif sehingga pembahasan akan 

dibatasi dalam metode tersebut. Penelitian eksperimental resepsi sastra 

dilakukan dengan cara menyajikan teks sastra kepada pembaca baik secara 

individu maupun kelompok untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan dapat 

berupa jawaban atas daftar pertanyaan terarah yang selanjutnya dianalisis 

dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pertanyaan tidak terarah dan bebas 

juga dapat digunakan untuk mendapatkan tanggapan pembaca. Selanjutnya, 

tanggapan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif (Teeuw, 2017:160-161). 

 

5. Cerpen Remaja 

Cerpen adalah fiksi yang singkat dengan unsur-unsur serta teknik 

penceritaan cerpen seperti halnya novel, yaitu adanya keindahan dalam 

tindakan, pemikiran, dialog, serta karakter yang disampaikan dengan plot 

(Abrams, 2009:331). Bentuk cerpen dikatakan pendek karena dapat dibaca 

dalam waktu yang tidak lama. Hal yang membedakannya dengan novel adalah 

permasalah yang disajikan tidak beragam dan tidak kompleks. 

Dalam dunia kesusastraan, dikenal adanya novel teenlit. Novel tersebut 

ditujukan untuk remaja. Permasalah yang ditampilkan cenderung tidak berat 

serta ringan. Tujuannya agar remaja “mau” membacanya (Nurgiyantoro, 

2013:25). Sebagaimana teenlit, permasalah yang diangkat dalam cerpen remaja 
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cenderung dialami oleh remaja. Penggunaan bahasanya juga disesuaikan 

dengan bahasa remaja, non-standar, bahasa keragaman kasual, struktur kalimat 

singkat, lincah dan kreatif dan tungal dan elips (Helda, 2015:123). 

Berkenaan dengan alur, tokoh, latar, serta tema, cerpen remaja cenderung 

lebih sederhana. Alur yang digunakan maju dan sorot balik, tokoh-tokoh yang 

ditampilkan rata-rata nyata secara fisik dan memiliki nama dengan jumlah 

tokoh dan cerita yang terbatas. Sementara itu, untuk latar, banyak menggunakan 

latar tempat, waktu, dan sosial yang menyebutkan secara jelas lokasi peristiwa 

terjadi. Gagasan yang ditampilkan adalah persahabatan, pendidikan, pencarian 

jati diri, dan persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga (Pangabedan, 2014). 

Dengan kata lain, unsur pembangun cerpen dikemas dengan sederhana dan jelas 

penggambarannya. Hal demikian akan memudahkan remaja memahami dan 

menikmati karya sastra yang dibacanya. 

 

6. Pembelajaran Sastra di Madrasah Tsanawiyah 

Pembelajaran sastra di madrasah bertujuan menumbuhkan kreativitas 

serta meningkatkan kepekaan kepada diri sendiri, orang lain, juga lingkungan. 

Dalam proses belajar itu, capaian yang diinginkan adalah meningkatnya 

kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik (Hidayat, 2009:1). Dengan 

menyasar tiga kemampuan tersebut, pembelajaran sastra dimasukkan dalam 

kurikulum sekolah, yaitu Kurikulum 2013. 

Dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah, jenis 

teks sastra yang disebut secara eksplisit adalah cerita imajinasi, puisi rakyat, 

fabel, legenda, dan buku fiksi (Kemdikbud RI, 2018:14-16). Kondisi riil di 
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lapangan, jenis teks fiksi yang paling sering digunakan dalam pembelajaran 

adalah teks cerpen. Hal ini dikarenakan cerpen paling mudah di temukan dan 

panjangnya memungkinkan untuk dibaca saat Kegiatan Belajar Mengajar. 

Fokus pembelajaran yang memanfaatkan teks fiksi di antaranya membuat 

peta pikiran atau sinopsis dan menyajikan tanggapan secara lisan, tertulis, dan 

visual terhadap buku fiksi yang dibaca (Kemdikbud RI, 2018:15). Dalam 

pembelajaran tersebut, sastra dapat digunakan sebagai pengembangan diri 

siswa. Siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam bentuk minat dan 

realisasi bakat yang diimplementasikan dengan kegiatan membaca, menulis, 

dan apresiasi. Dari ketiga kegiatan ini, pembelajaran sastra di sekolah dapat 

mencapai kompetensi belajar utama, yaitu kompetensi afektif, kognitif, dan 

psikomotor (Hidayat, 2009:1). 

 

7. Cerpen Remaja di Media Massa yang Terbit di Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
Cerita pendek merupakan karya sastra yang “dekat” dengan masyarakat. 

Masyarakat lebih mudah mendapatkan cerpen daripada jenis karya fiksi lainnya. 

Masyarakat dapat mengakses cerpen pada media massa. Sebab, dalam satu 

minggu, sekurang-kurangnya sebuah koran akan menerbitkan satu cerpen. 

Pertumbuhan cerpen di media massa menunjukkan bahwa hampir seluruh media 

di Indonesia mulai koran, tabloid, serta jurnal menyisipkan cerpen sebagai 

kebutuhan pembaca (Krissandi, 2014:26). 

Dalam skala nasional, di antara majalah yang pernah hadir di tengah-

tengah masyarakat Indonesia adalah majalah Annida, Gadis, Anita, dan Aneka 
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Yess! (Yuniati, 2016: 46-47). Belakangan muncul media massa cetak dan dalam 

jaringan dengan sasaran pembaca semakin beragam dan mudah diakses. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, media massa yang menyediakan rubrik 

cerpen remaja adalah majalah Bakti, tabloid Candra, harian Kedaulatan Rakyat, 

dan mingguan Minggu Pagi. Majalah Bakti dan tabloid Candra merupakan 

media kedinasan yang didistribusikan di lingkungan terbatas. Media yang bisa 

diakses oleh umum adalah Kedaulatan Rakyat dan Minggu Pagi. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Widodo dan Saraswati (2009) yang berjudul Pola Penerimaan Tesk (Estetika 

Resepsi) Cerpen Indonesia Mutakhir Siswa dan Sistem Pembelajaran Apresiasi 

Cerpen di SMU Kota Malang. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran 

intelektual dan emosional siswa terhadap cerpen “Godlob”, “Burung Bangau”, 

serta “Sukab dan Sepatu”. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang memengaruhi pola penerimaan siswa, kegiatan pembelajaran 

sastra yang dilakukan oleh guru, serta ketersediaan fasilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan siswa dari segi 

inteletual cukup memadai. Siswa dapat mengungkapkan struktur sastra serta 

penggunaan bahasa cerpen yang dikaji. Dari segi emosional, siswa merasakan 

kejengkelan dengan cerpen “Godlob” karena tidak diselesaikan dengan akhir 

bahagia. Terhadap cerpen “Burung Bangau”, siswa merasa jijik, sedangkan 

terhadap cerpen “Sukab dan Sepatu”, siswa kebingungan dengan akhir cerita. 
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Adapun faktor yang memengaruhi kemampuan penerimaan siswa 

terhadap cerpen Indonesia mutkhir adalah kemampuan guru dalam menciptakan 

kegiatan belajar yang menyenangkan. Kegiatan belajar-mengajar yang 

dilakukan guru cenderung menitikberatkan pada pengetahuan umum dengan 

pendekatan struktur. Sedangkan fasilitas belajar yang dimiliki masih minim. 

Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan buku sastra yang kurang memadai. 

Penelitian kedua berjudul Respons Emosional Pembaca terhadap Novel 

Surga yang Tak Dirindukan 2 karya Asma Nadia. Penelitian ini dilakukan oleh 

Kadir dan Pakaya (2017). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

respons emosional pembaca terhadap novel Surga yang Tak Dirindukan 2. 

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang meliputi pembacaan dan 

pemahaman secara retroaktif, identifikasi, klasifikasi, analisis dan interpretasi, 

serta verifikasi dan penyimpulan hasil. Penelitian melibatkan lima belas 

responden yang terdiri atas mahasiswa dan sarjana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan respons emosional 

antara responden laki-laki dengan responden perempuan serta antara responden 

sarjana dengan responden mahasiswa. Perbedaan didominasi oleh unsur 

kemampuan untuk percaya, keterlibatan, dan suka cita. Unsur lainnya, yaitu 

emosi, minat, dan keaslian tidak memiliki perbedaan respon yang signifikan. 

Penelitian ini menggunakan model resepsi yang dikembangkan Segers. 

  

C. Kerangka Pikir 

Karya sastra lahir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. 

Pengarang sebagai orang yang menciptakan karya sastra telah melalui pergolahan 
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batin yang melibatkan seluruh indera. Hal inilah yang menjadikan karya sastra tidak 

dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Berbagai pengalaman pengarang akan 

menjadi bahan penulisan karyanya. Setelah karya lahir, ia memerlukan pembaca 

untuk memberikan  tanggapan. Tanggapan  ini merupakan wujud dari apresiasi 

sekaligus interaksi antara pembaca dan pengarang. 

Cerpen remaja pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, dan Minggu Pagi 

merupakan hasil karya yang disajikan untuk pembaca siswa remaja. Cerpen tersebut 

merupakan salah satu sumber berlajar yang digunakan dalam pembelajaran teks 

sastra disekolah. Resepsi sastra yang dilakukan siswa dapat menunjukkan 

bagaimana keberterimaan cerpen remaja pada kedua surat kabar tersebut. Dengan 

mengetahui resepsi siswa terhadap cerpen remaja Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 

dan Minggu Pagi diharapkan dapat menjadi referensi penggunaan cerpen remaja 

tersebut dalam pembelajaran. Selain itu, penulis cerpen remaja, baik siswa maupun 

masyarakat umum, dapat mengetahui bagaimana cerpen yang sesuai untuk siswa.  

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana resepsi sastra siswa kelas IX MTs Kabupaten Bantul terhadap 

cerpen remaja pada surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Minggu Pagi 

berdasarkan aspek intelektual? 

2. Bagaimana resepsi sastra siswa kelas IX MTs di Kabupaten Bantul terhadap 

cerpen remaja pada surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Minggu Pagi 

berdasarkan aspek emosional? 


