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ABSTRAK 

Khikmiyati, Atik. 2006. Pengungkapan Kembali Cerita Yang Dibaca Dalam 
Bentuk Ringkasan (Studi  Kasus Proses Meringkas Cerita Siswa 
Sekolah Dasar).Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri 
Malang. Pembimbing (I) Drs. Roekhan, M.Pd.,  

        (II) Dra. Ida lestari, M.Si.  
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Salah satu bentuk pengungkapan kembali (reproduksi) sebuah wacana 
adalah dengan cara membuat ringkasan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan 
proses pengungkapan kembali cerita yang dibaca anak usia SD melalui ringkasan. 
Proses pengungkapan yang diamati adalah (a) penemuan tema cerita, 
(b)penggambaran dan perangkaian kembali peristiwa, dan (c) proses 
penggambaran kembali tokoh cerita dalam ringkasan anak usia SD.  

Proses penemuan tema cerita difokuskan pada (a) kecenderungan 
teknik/cara yang digunakan anak untuk menemukan tema cerita, dan (b) pengaruh 
teknik tersebut terhadap kecenderungan tema yang terungkap dalam ringkasan 
anak. Proses penggambaran dan perangkaian kembali peristiwa difokuskan pada 
(a) bentuk perubahan penempatan posisi dan detail peristiwa, dan (b) pengaruh 
perubahan detail tersebut terhadap cerita. Proses penggambaran kembali tokoh 
cerita difokuskan pada (a) kecenderungan cara yang digunakan anak untuk 
menentukan dan menemukan karakter tokoh cerita, dan (b) teknik yang digunakan 
anak dalam menggambarkan kembali tokoh cerita dalam ringkasan.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus dengan 
menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara 
mendalam, dan penugasan. Informan dalam penelitian ini adalah empat siswa 
kelas V SDN Percobaan I Malang.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penemuan tema 
cerita anak menggunakan dua cara yaitu (a) dari pesan yang dibawa tokoh dan (b) 
dari motif cerita. Anak lebih mudah memahami tema yang dibawa tokoh daripada 
menyimpulkan tema dari motif cerita. Akibatnya tema yang terungkap dalam 
ringkasan hanya berupa sub tema bukan ide dasar yang menjiwai seluruh cerita.  

Dari proses penggambaran dan perangkaian kembali peristiwa diperoleh 
hasil bahwa: (a) perubahan posisi peristiwa mulai terjadi dalam tahap 
pengembangan cerita, (b) dari jenisnya, terjadi tiga perubahan detail yakni  
penambahan, pengurangan dan penggantian detail, (c) detail-detail yang 
mengalami penambahan biasanya reaksi tokoh, peristiwa inti, peristiwa 
sampingan, properti cerita, (d) pengurangan detail dapat berupa properti, motif 
syarat, motif sebab, pesan tokoh, latar waktu, latar tempat dan karakter tokoh, dan 
(e) detail yang mengalami penggantian biasanya berupa reaksi tokoh, peristiwa, 
pesan tokoh, properti, karakter tokoh. Pengaruh yang disebabkan oleh perubahan 
detail tersebut adalah (a) perubahan suasana cerita, (b) logika cerita,                         
(c) penggambaran karakter tokoh, (d) belum terungkapnya motif cerita, dan (e) 
belum terungkapnya pesan cerita.  
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Dari proses penggambaran kembali karakter tokoh diperoleh temuan (a) 
anak lebih banyak melihat perilaku tokoh, (b) sedikit melihat pandangan tokoh 
terhadap sebuah masalah dan (c) dari uraian langsung untuk menentukan karakter 
tokoh. Anak juga masih kesulitan untuk menemukan karakter tokoh dari tindakan 
yang diambil tokoh saat situasi penting. Dalam cerita yang menampilkan tokoh 
antagonis dan protagonis anak cenderung menggunakan pembandingan dengan 
tokoh lain untuk menentukan karakter tokoh. Teknik penggambaran tokoh yang 
lebih banyak digunakan anak adalah teknik dramatik dan sedikit menggunakan 
teknik analitik.  


