
BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

A. Kajian Teori  

1. Kedudukan Pembelajaraan Menelaah Unsur  Kebahasaan Teks Legenda 

dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP VII  Berdasarkan Kurikulum 

2013 Edisi Revisi 

       Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum sangat penting bagi pendidik karena di dalam kurikulum 

tersebut, pendidik diharapkan mampu melaksanakan proses belajar mengajar baik 

komunikasi langsung dalam kegiatan tatap muka, maupun secara tidak langsung 

dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. 

       Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan 

berbasis teks. Dengan ditetapkannya mata pelajaran bahasa Indonesia yang berba-

sis teks, diharapkan peserta didik mampu memiliki sikap sosial dan spiritual, me- 

     miliki pengetahuan yang memadai tentang genre teks bahasa Indonesia sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya, serta dapat menghasilkan dan 

menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Kurikulum 2013 lebih 

menajamkan efek komunikasinya dan dampak fungsi sosialnya. Bahasa da nisi 

menjadi dua hal yang saling menunjang. Content Languange Intergrated Learning  

menonjolkan empat unsur penting sebagai penajaman pengertian kompetensi 

berbahasa, yaitu isi (content), berbahasa / komunikasi (communication), kognisi 

(cognition), dan budaya (culture). 

       Menurut Ismawati (2012, hlm. 1), “Secara tradisional kurikulum berarti 

sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa di sekolah atau kursus. Kurikulum 

juga diartikan sebagai rencana pelajaran yang sengaja disusun untuk mencapai 

sejumlah tujuan pendidikan.” Artinya kurikulum merupakan rencana pembelajara- 

an yang disusun dan harus ditempuh sehingga mencapai tujuan pendidikan. 

       Sejalan dengan Soedjiarto dalam Ismawati (2012, hlm. 4) menyatakan, 

“Kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan 

diorganisasikan untuk siswa atau mahasiswa guna mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan”. Artinya kurikulum merupakan 



rencana pembelajaran yang ditempuh dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

       Gallen dan Alexander dalam Ismawati (2012, hlm. 3) menyatakan, “Kurikulum 

adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik yang 

berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah”. Artinya Kurikulum 

merupakan kegiatan belajar yang diusahakan untuk mempengaruhi proses belajar. 

             Berdasarkan pendapat di atas,dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah 

suatu rencana atau program pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik untuk 

mencapai tujuan pendidikan, kurikulum merupakan usaha sekolah untuk 

mempengaruhi belajar baik yang berlangsung di kelas, di halaman, maupun di 

luar sekolah”. Artinya kurikulum merupakan sangat penting bagi pendidikan 

karena mempengaruhi proses berh asilnya pembelajaran di sekolah. 

 

a. Kompetensi Inti  

       Kompetensi Inti pada dasarnya merupakan suatu kompetensi utama atau awal 

yang akan dicapai. Kompetensi inti juga mencakup berbagai aspek. Aspek tersebut 

yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang akan dicapai 

dalam suatu pembelajaran. Kompetensi inti juga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk jenjang sekolah yang harus dipelajari dan dicapai oleh peserta didik.  

       Majid dan Rachman (2014, hlm. 27) menyatakan bahwa kompetensi inti adalah 

terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta 

didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu yang 

berupa aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

       Menurut  Sudjana dalam Majid (2016, hlm. 28) pengertian Kompetensi Inti 

sebagai berikut. Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau operasionalisasi 

SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, atau jenjang pendidikan tertentu, 

gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran. 

       Senada dengan pendapat di atas, Mulyasa (2016, hlm. 174) mendefinisikan 

kompetensi inti sebagai berikut. 



Kompetensi inti adalah operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah 

menyelesaikan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu, yang 

menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk 

suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Komptensi inti harus 

menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft 

skill. 

        Kompetensi ini merupakan patokan yang digunakan dalam pembelajaran. 

Seperti petunjuk untuk dilaksanakan dengan adanya kompetensi peserta didik dapat 

terarah. Dan kompetensi ini memiliki beberapa aspek yang harus dilaksanakan. 

Tujuan kurikulum mencangkup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2) kompetensi sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 

Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakulikuler, 

kokurikuler dan / atau ekstrakulikuler. 

       Sejalan dengan Majid dan Rachman, Tim Depdiknas (2013, hlm. 6) 

menyatakan bahwa kompetensi inti adalah terjemahan atau operasionalisasi Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki seseorang 

setelah selesai menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau 

jenjang pendidikan tertentu. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, 

kognitif, dan psikomotor) merupakan tiga hal yang harus dipelajari oleh peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 

       Berdasarkan pendapat di atas, Kompetensi Inti merupakan suatu bentuk 

kualitas yang harus dimiliki seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan 

pada suatu pendidikan tertentu. Mengenai kompetensi yang dikelompokkan dalam 

aspek sikap pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik 

dijenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi inti juga memiliki 

keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar. 

 

 

b. Kompetensi Dasar  

       Kompetensi Dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari 

standar kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan 



sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam berkomunikasi lisan 

(mendengarkan dan berbicara) dan tulisan (membaca dan menulis) sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia, serta mengapresiasikan karya sastra. Kompetensi ini harus 

dimiliki dan dikembangkan seiringan dengan perkembangan peserta didik agar 

dapat fasih dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. 

            Sejalan dengan Majid (2015, hlm. 30) mengatakan, “Kompetensi Dasar 

merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan 

dari kompetensi Inti”. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang 

terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi 

inti yang harus dikuasai peserta didik. 

            Berdasarkan penjelasaan Majid di atas penulis dapat mengulas bahwa 

Kompetensi Dasar (KD) berfungsi sebagai pengorganisasi terhadap keterkaitan 

Kompetensi Dasar (KD) antara jenjang pendidikan, maupun pengorganisasian 

keterkaitan antara konten atau mata pelajaraan yang dilaksanakan.  

       Setiap KI terdapat berbagai macam KD yang telah dirumuskan oleh 

pemerintah, dan untuk itu guru pada setiap mata pelajaran menggunakan KD untuk 

mengembangkan pengetahuan pada peserta didik, sekaligus menjadi acuan dalam 

setiap pembelajaraan dilaksanakan.  

       Kemudian Mulyasa (2013, hlm. 175) menyatakan bahwa kompetensi dasar 

merupakan capaian dari pembelajaran mata pelajaran untuk mendukung 

kompetensi inti. Hal tersebut sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang 

didukungnya yaitu dalam ranah sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

       Sementara itu, Rukman (2014, hlm. 5) menyatakan bahwa kompetensi dasar 

merupakan sejumlah kemapuan yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik di 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai salah satu rujukan penyusunan indikator 

dalam suatu pelajaran. 

       Nurgiantoro (2010, hlm. 42) menyatakan “ Kompetensi Dasar adalah 

kemapuan minimal yang harus dikuasai peserta didik.” Kompetensi dasar dapat 

menuntun peserta didik memperoleh keahlian atau bakat yang terpendam 

khususnya dalam bidang keterampilan berbahasa, dengan tuntunan kompetensi 

peserta didik dapat mengetahui minat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. 



            Berdasarkan uraian dia atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar adalah 

acuan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam suatu mata pelajaran 

tertentu yang menjadi acuan dalam penyusunan indikator. Judul penelitian yang 

penulis susun yaitu “Pembelajaran Menelaah  Unsur Kebahasaan Teks Legenda 

dengan menggunakan metode Snowball Throwing  Peserta didik Kelas VII SMP 

Pasundan 3 Bandung Tahun Pelajaran 2017/2018”. Pembelajaran Teks Legenda 

dalam Kurikulum 2013 terdapat pada tingkat SMP/MTs kelas VIII dan 

SMA/SMK/MA kelas XI. Penulis mengacu kepada kompetensi dasar aspek 

pengetahuan yang terdapat pada kelas VIII SMP yaitu, KD 3.12: “Menelaah 

Struktur dan Kebahasaan Teks Fabel / Legenda yang diperdengarkan dan dibaca”. 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Dasar 

bahasa Indonesia diarahkan dalam pembelajaran mengonstruksi untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik secara baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia, 

sehingga peserta didik mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

            Kompetensi dasar yang ditetapkan oleh penulis berdasarkan kurikulum 2013 

adalah kompetensi dasar pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa  SMP / 

MTS  kelas VII semester 2, yaitu kompetensi dasar 3.12 Menelaah struktur dan 

kebahasaan fabel / legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar.  

c. Alokasi Waktu  

            Alokasi waktu digunakan untuk memperkirakan berapa lama siswa untuk 

melaksanakan pembelajaran dan mempelajari materi yang telah ditentukan. 

Dimulai dari proses memahami materi hingga mengerjakan soal. Guru saat 

melaksanakan pembelajaran harus memerhatikan waktu yang dibutuhkan siswa, 

oleh karena itu alokasi waktu perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar 

proses pembelajaran berlangsung secara efektif.  

       Majid (2014, hlm. 216) mengatakan, “Alokasi waktu adalah jumlah waktu 

yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu”. Artinya untuk 

mencapai suatu kompetensi dasar diperlukan waktu untuk proses pembelajaran agar 

mencapai keberhasilan pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan alokasi waktu yaitu banyaknya kompetensi per semester. 



       Tim Depdiknas (2013, hlm. 4) menyatakan bahwa dalam kurikulum SMP/MTs, 

ada penambahan jam belajar perminggu sebesar 4-6 jam, sehingga untuk kelas VIII 

bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, sementara lama belajar untuk setiap 

jam belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. 

   Menurut Mulyasa (2015, hlm. 206) mengemukakan alokasi waktu adalah 

sebagai berikut. 

  Kompetensi dasar, memerlukan keleluasaan dan kedalaman materi akan 

memperhatikan jumlah minggu efektif selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Alokasi waktu diperlukan untuk mempersiapkan secara lebih 

mendalam mengenai pembahasaan materi yang akan disampaikan kepada 

siswa, sehingga guru dapat memanfaatkan waktu dengan lebih leluasa untuk 

menyampaikan materi pembelajaraan.   

 

       Berdasarkan peryataan di atas, dalam kompetensi dasar memerlukan keleluasaan 

dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Maka dibutuhkan alokasi waktu, 

umtuk memperhatikan jumlah minggu yang efektif selam kegiatan belajar 

berlangsung. 

       Senada dengan paparan tersebut, Daryanto dan Dwicahyono ( 2014, hlm. 19) 

mengatakan “Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu, dengan memperhatikan: minggu 

efektif, alokasi waktu tidak hanya tentang pembelajaran peserta didik dalam satu 

hari, alokasi waktu juga mengatur pembelajaran selama satu semester. Dalam satu 

semester guru harus mengajar beberapa kali peretemuan dan beberapa menit 

disetiap pertemuan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik di setiap 

peretemuanya, agar materi tersampaikan semuanya kepada peserta didik.seorang 

guru harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin.     

 

1. Menelaah Unsur Kebahasaan Teks Legenda  

a. Pengertian Menelaah  

       Kegiatan menelaah termasuk ke dalam keterampilan membaca, karena hal 

pertama yang akan dilalukan sebelum menelaah suatu teks yaitu membaca. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2011, hlm. 541) menelaah berasal dari 

kata telaah yang artinya penyelidikan, kajian, pemeriksaan, peneliti, jadi menelaah 

adalah kegiatan melakukan telaah, menyelidiki, memeriksa, suatu masalah untuk 



mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang ingin ditelaah. Menelaah dapat juga 

diartikan sebagai suatu proses menyelidiki, mengkaji dan memeriksa data dan 

informasi dalam teks maupun bentuk tulisan lain. Salah satunya yaitu menelaah 

unsur kebahasaan teks legenda. 

       Albert dalam dalam Tarigan (2008, hlm. 92) menyatakan bahwa membaca  

(atau critical reading) adalah sejenis membaca yang dilakukan secara penuh 

tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari 

kesalahan. Membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara mendalam 

untuk menemukan apa yang dikatakan penulis dan mengapa hal itu dikatakan. 

Menelaah termasuk ke dalam kegiatan membaca , karena seorang pembaca 

membaca sebuah tulisan secara mendalam, mencari kekurangan dan kelebihan, 

serta mengevaluasi tulisan yang ia baca. 

       Pembelajaran menelaah merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang ada 

dalam kurikulum 2013. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, hlm. 1160), 

“Menelaah adalah mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa dan menilik.” 

Kegiatan menelaah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk 

memeriksa atau menemukan sesuatu yang diperlukan pada hasil baacaannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembelajaran menelaah untuk 

menemukan  unsur kebahasaan teks legenda yang dibaca. 

       Dari semua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menelaah merupakan 

kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan membaca. Dengan menelaah 

seseorang akan mendapatkan informasi yang diperlukan dari hasil bacaannya. Oleh 

karena itu, keterampilan membaca yang diperlukan dalam menelaah adalah 

membaca. 

 

2. Teks Legenda  

1) Pengertian Teks Legenda 

      Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita 

sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh 

sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. 

       Di dalam KBBI (2016, hlm,9) “ Legenda adalah cerita rakyat pada zaman 

dahulu yang ada hubungnya dengan cerita sejarah. Jika kita mlihat kenyataanya  



legenda tidak terlepas dengan yang namanya sejarah, contohnya cerita 

Sangkuriang. Sejarah timbul karena ada peninggalan yang memberikan dampak 

yang begitu besar pada zaman sekarang. Karena keberadaanya yang berbeda 

dengan zaman sekarang sehingga memunculkan cerita yang menarik dan 

berkembang begitu saja. Sejarah dapat kita cari dengan mempelajarinya lebih dalam 

lagi pada buku-buku dan temuan yang tersimpan dalam museum.  

       Menurut Rampan (2014, hlm. 21) “ mengatakan legenda adalah cerita rakyat 

atau foklor yang di anggap benar-benar terjadi. Tokoh-tokohnya bukan para dewa, 

tetapi orang-orang biasa atau informasi biasa berakhibat besar atau tidak. Benda-

benda tertentu seperti batu, binatang,sungai, danau, gunung, dan sebagainya yang 

memiliki kemapuan setengah dewa sehingga dianggap sakti dan kramat. Tokoh-

tokoh itu dikemas dengan kejadian-kejadian tertentu yang dihubungkan dengan 

membaurkan antara fakta sejarah dan mitos.  

        Jarak waktu legenda itu lebih dekat dibandingkan  dengan mitos. Hanya saja 

jarak waktu itu kadang tidak bisa diukur dengan dengan catatan sejarah karena di 

dalam legenda tidak dicantumkan tahun yang pasti. Cerita legenda hanya 

menggunakan kata-kata zaman dahulu, dahulu kala, atau pada suatu ketika, 

meskipun realita geologisnya, realitas geografis, dan realitas historisnya dapat 

dibuktikan karena peristiwanya terjadi di bumi, bukan di alam kayangan para dewa. 

       Legenda selalu menunjukkan bukti historis, meskipun bukti-bukti itu tidak bisa 

diyakini jika dianalisis dengan kejadian sejarah, antropologi, sosiologi,  maupun 

bidang kajian lainya. Benda-benda tertentu seperti batu, gunung, patung, danau, 

candi, dan lain-lain sebagai peninggalan legenda merupakan bukti nyata benda-

benda itu benar ada seperti Danau Toba, Candi Prambanan, Rawa Pening, Gunung 

Tangkuban Perahu, namun terjadinya berbeda-beda itu tidak seperti proses sejarah. 

Terjadinya selalu diliputi oleh suasana ghaib dan spektaktuler sehingga benda-

benda itu tiba –tiba saja berada di tempat.  

       Menurut Nurgiantoro (2016, hlm. 25) menyatakan “ Legenda adalah 

mempunyai kemiripan dengan mitologi, bahkan sering terjadi tumpeng tindih 

penamaan di antara keduanya. Kegunaanya yang jelas, sama-sama merupakan 

cerita tradisional. Betapapun kadarnya, legenda sering memiliki atau berkaitan 

dengan kebnaran sejarah, dan kurang berkaitan dengan masalah kepercayaan 



supernatural atau legenda sengaja dikatakan dengan aspek kesejahteraan sehingga, 

selain memiliki kebenaran sejarah. Namun sebenarnya istilah  legenda itu sendiri 

sudah mengidikasikan bahwa cerita yang dikisahkan itu tidak memiliki kebenaran 

sejarah dapat dipertanggung jawabkan. Legenda menampilkan tokoh sebagai hero 

yang memiliki kehebatan tertentu di dalam berbagai aksinya dan itu sangat dan itu 

sangat mengesankan.” 

       Legenda itu memang identik dengan tokoh yang unik. Tokoh yang berpengaruh 

di dalam cerita tersebut, sehingga banyak dikenang dan kadang dapat dipercayai 

keberdaanya. Legenda sering dikaitkan dengan mitoligi karena karena sumbernya 

yang sama-sama dari cerita rakyat. Pada hakikatnya legenda bukanlah sumber 

sejarah karena keberadaanya tidak bisa dibuktikkan secara langsung.Legenda 

hanyalah sebuah cerita yang berkembang pesat sehingga sering dikaitkkan dengan 

kejadian terentu. 

       Senada dengan pendapat di atas Danandjaja dalam Nugraheni ( 2015, hlm. 34) 

berpendapat bahwa pengertian legenda adalah prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri 

yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak 

dianggap suci. Berbeda dengan mite, legenda bersifat keduniawian, terjadinya pada 

masa yang belum begitu lampau, dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal 

sekarang. 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita legenda adalah 

sebuah kisah yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat, namun 

kebenaraanya dari tokoh atau pelakunya tidak nyata walau pun ada peninggalannya. 

Bukti tersebut berupa tempat, nama yang benar-benar ada. Legenda berhubungan 

erat dengan cerita lisan karena kehadiraanya begitu saja tanpa diketahui 

pengarangya. Prosa merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk cerita yang 

lahir dari masyarakat, karena legenda merupakan prosa lama maka ceritanya 

berkembang dari mulut ke mulut yang sekarang masih ada. 

       Legenda juga merupakan cerita rakyat, di setiap tempat memiliki berbagai versi 

masing-masing sesuai dengan penuturnya. Legenda lahir dari kisah-kisah yang 

diceritakan oleh nenek moyang secara generasi ke generasi. Karena legenda ini 

hadir berdasarkan lisan maka setiap cerita memiliki versi yang berbeda. Versi 

legenda ada yang berkaitan dengan cerita lainya dan juga yang ditambahkan. 



 

1) Ciri- ciri Teks Legenda  

       Setelah memahami pengertian legenda maka akan disebutkan  ciri-cirinya, agar  

kita tidak kebingungan dalam memahami teks legenda dengan cerita rakyat lainya 

berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri legenda. Ciri adalah tanda khas agar 

membedakan suatu cerita dengan yang lain. 

       Legenda memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang dikemukakan oleh Rusyana 

dalam Nugraheni ( 2015, hlm. 34) diantaranya: 

a. Legenda merupakan cerita tradisional karena cerita tersebut sudah dimiliki 

masyarakat sejak dahulu  

b. Ceritanya biasa dihubungkan dengan peristiwa dan benda berasal dari masa 

lalu, seperti penyebaran agama dan benda-benda peninggalan seperti 

masjid, kuburan dan lain-lain sebagainya. 

c. Para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul 

pernah hidup pada masyarakat lalu. Mereka itu merupakan orang 

terkemuka, dianggap sebagai pelaku sejarah, juga dianggap pernah 

melakukan perbuatan yang berguna bagi masyarakat. 

d. Hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukan hubungan yang logis. 

e. Latar cerita terdiri dari tempat dan latar waktu. Latar tempat biasanya ada 

yang disebut secara jelas dan ada juga yang tidak. Sedangkan latar waktu 

biasanya merupakan waktu yang teralami dalam sejarah. 

f. Pelaku dan perbuatan yang dibayangkan benar-benar terjadi menjadikan 

legenda seolah-olah terjadi dalam ruang dan waktu yang sesungguhnya. 

       Sejalan dengan pemaparan di atas, maka ciri-ciri legenda yang paling utama 

yaitu pelaku yang diyakini ada keberadaanya padahal tidak ada dalam kehidupan 

nyata. Dengan demikian ciri-ciri legenda dapat disimpilkan yaitu terdiri dari 

merupakan cerita rakyat, berasal dari masa lalu, pelakunya dibayangkan ada, 

memiliki hubungan  yang logis di setiap peristiwa, dan latar yang teralami dalam 

sejarah. 

       Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

teks legenda yaitu tradisional yang berasal dari masyarakat, cerita yang 

dihubungkan dengan masa lalu, tokohnya manusia yang dianggap benar-benar  ada, 

rangkaian peristiwa logis, latar waktu dan tempat yang disebutkan, memiliki cerita 

yang berbeda versi, mudah dikenal luas dan perbuatan seperti nyata sesuai dengan 

zaman tertentu. 

 



2) Jenis –jenis Legenda  

      Setelah kita mengetahu pengertian, ciri-ciri teks legenda maka akan dijelaskan 

juga jenis-jenis legenda.Terkadang kita bingung membedakan legenda satu dengan 

leganda yang lainya agar memudahkan kita dalam memahami legenda maka pada 

bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis legenda. Jenis adalah yang mempunyai ciri 

 (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus; macam. 

       Legenda memiliki ciri yang bervariasi maka legenda dapat digolongkan ke 

dalam beberapa jenis seperti dikemukakan oleh Brunvand dalam Nungraheni 

(2015, hlm. 35) yaitu, Legenda Keagamaan, Legenda Alam Ghaib, Legenda 

Perseorangan, Legenda Setempat. 

a) Legenda Keagamaan (realigius legends) 

b) Legenda keagamaan merupakan legenda yang ceritanya berkaitan dengan 

kehidupan keagamaan. Legenda ini berkisah tentang orang- orang atau 

kelompok tertentu, misalnya cerita tentang para penyebar agama islam di 

jawa yang dikenal sebagai wali sanga. Mereka adalah manusia biasa, tokoh 

yang memang benar-benar ada, akan tetapi dalam uraian ceritanya  

ditampilkan sebagai figure-figur yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang 

mereka memiliki digambarkan di luar batas-batas manusia biasa. 

c) Legenda Alam Ghaib (supernatural legends)  

d) Legenda alam ghaib biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar 

terjadi dan pernah dialami seseorang dengan makhluk ghaib, hantu-hantu, 

siluman, dan gejala-gejala alam ghaib. Fungsi legenda ini adalah untuk 

meneguhkan kebenaran tahayul dan kepercayaan rakyat. 

e) Legenda Perseorangan (personal legends) 

Legenda perseorangan merupakan cerita mengenai tokoh tertentu yang 

dianggap benar-benar terjadi.  

f) Legenda Setempat (lokal legends) 

    Legenda setempat mengandung cerita yang berhubungan dengan terjadinya 

suatu tempat, seperti gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Legenda 

setempat ini merupakan golongan legenda yang paling banyak jumlahnya. 

Sebagaimana telah dikemukakan, hlm. Yang terpenting bagi penulis sejarah 

tradisi lisan bukanlah kebenaran faktanya. Hlm. Itu disebabkan karena untuk 

mencari kebenaran faktanya sangatlah sulit, apalagi sumber-sumber tertulis 

karena kemungkinan pada awal pertama kali cerita-cerita itu dikenal, 

masyarakat belum mengenal tradisi menulis. Bahkan cerita- cerita  itu 

banyak dibumbui oleh hlm-hlm, yang tidak masuk akal atau tidak rasionl. 

Misalnya, dalam cerita Sendhang Sani dari Kabupaten Pati menceritakan 

seorang tokoh Ki Rangga dan teman-temanya yang dikutuk oleh Sunan 

Kalijaga menjadi seekor bulus ( kura-kura). 

 

        Itulah merupakan jenis-jenis yang dipaparkan menurut Brunvand. Jenis 

legenda ini lahir karena adanya perbedaan yang muncul di masyarakat. Adanya 



tema yang sama membuat legenda dapat disamakan dengan cerita rakyat lainya. 

Seperti legenda lainya perseorangan yang memberikan keyakinan terhadap 

pembaca atau pendengaar bahwa tokoh tersebut benar-benar ada makna disebutlah 

legenda perseorangan karena tokoh yang paling dikenal hanyalah seorang, 

contohnya Si Kabayan. Kemudian kita bandingkan dengan tokoh Sangkuriang, tapi 

cerita termasuk cerita perorangan karena ceritanya menghasilkan sebuah tempat 

yang memang ada. Jadi ketika kita kebingungan termasuk manakah legenda 

tersebut. 

3) Struktur Legenda  

       Pada dasarnya, semua jenis teks pasti memiliki struktur pembentuknya. 

Struktur tersebut digunakan untuk menghasilkan teks menjadi sebuah tulisan atau 

karya yang padu. Umumnya, struktur yang dimiliki oleh setiap jenis teks ada tiga 

yaitu, pembukaan, isi, dan penutup. Akan tetapi, ada beberapa teks yang strukturnya 

lebih dikhususkan sesuai dengan jenisnya, termasuk teks legenda.  

      Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011, hlm. 509) “ struktur adalah 

sesuatu disusun atau dibangun”. Dapat disimpulkan bahwa struktur adalah sesuatu 

yang disusun atau dibangun dan dikelompokkan kedalam satu nama dan membantu 

mengatur data. 

       Setiap teks memiliki struktur teks tersendiri. Struktur teks dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk penulisan suatu teks agar dapat memenuhi kriteria 

penulisan yang baik. Tim Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia (2016, hlm. 209) mengemukakan, legenda memiliki empat bagian dalam 

struktur. Keempat struktur legenda,adalah sebagai berikut. 

a) Orientasi  

Adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar 

tempat dan waktu. 

b) Komplikasi  

Adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lainyaa 

atau komplikasi menuju klimaks. 

c) Resolusi  

Adalah bagian pemecahan masalah  

d) Koda 

Adalah bagian terakhir legenda yang berisi perubahan yang terjadi pada 

tokoh dan pelajaran yang dapat di petik dari cerita tersebut.  

 



          Berdasarkan dari uraian di atas, struktur yang terdapat dalam teks legenda  

yaitu ada 4 orientasi, komplikasi, resolusi dan koda. Yang harus peserta didik 

pahami sebelum memulai pembelajaran teks legenda.  

 

4) Kaidah  Kebahasaan Teks Legenda  

       Tidak hanya struktur, semua jenis teks pasti memiliki cara penggunaan bahasa 

tertentu yang sesuai dengan jenis teksnya. Setiap teks memiliki karakteristik bahasa 

yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa baku dan ada pula yang tidak 

baku. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, Tim Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2014, hlm. 19) mengemukakan, legenda memiliki empat kaidah 

kebahasaan didalamnya. Keempat kaidah kebahasaan legenda adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengidentifikasi kata kerja 

     Kata kerja dikenal juga dengan sebutan verba. Kata kerja terbagi menjadi 2 

yaitu Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek 

dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Sementara itu kerja aktif 

intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, 

misalnya diam. 

b) Penggunaan kata sandang si dan sang 

     Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan 

sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital (Kemendikbud 

2014,hlm,10). Penjelasan yang termuat di Kemendikbud (2014, hlm.10) 

dipertegas dengan pendapat Waridah (2014,hlm. 32) yang mengungkapkan 

bahwa kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf 

awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-katanya itu diperlakukan 

sebagai unsur nama diri. Jadi, penulisan si dan sang benar-benar perlu perhatian 

antara merujuk nama diri atau bukan 

c) Penggunaan Kata Keterangan Tempat dan Waktu 

    Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata 

keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat 

biasanya digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan 

kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. 

d) Penggunaan Kata Hubung Lalu, Kemudian, dan Akhirnya 

 Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan     

sebagai penghubung antarkalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasan. 

e) digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau 

dalam teks.   

 

       Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur kebahasaan pada teks legenda yaitu 

memiliki beberapa unsur kebahasaan. Diantaranya ada kata kerja, kata sandang si 



dan sang, keterangan tempat dan waktu, ada kata hubung lalu, kemudian dan 

akhirnya. yang terdapat pada unsur kebahasaan teks legenda. Berdasarkan di atas, 

dapat penulis simpulkan unsur kebahasaan pada teks. Legenda meliputi banyak 

menggunakan kata kerja, kata penghubung, keterangan tempat dan waktu, kata si 

dan sang.  

      Menurut Kosasih (2016,hlm.150) mengemukakan, terdapat kaidah kebahasaan 

legenda, yaitu sebagai berikut. Kaidah kebahasaan . 

(1) Kata kerja 

Salah satu kaidah kebahasaan dalam sebuah teks cerita legenda         

menggunakan kata kerja. Kata kerja di dalam cerita legenda dibagi menjadi 

2 yakni; 

(a) Kata kerja aktif transitif, ialah kata kerja aktif yang memerlukan objek di 

dalam kalimat. 

(b) Kata kerja aktif intrasitif, ialah kata kerja aktif yang tidak memerlukan       

objek di dalam kalimat. 

(2) Pada teks legenda sering sekali adanya penggunaan kata si dang sang.         

Penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. 

(3) Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu 

     Di dalam menghidupkan suasana pada teks cerita, biasanya selalu    

menggunakan kata keterangan tempat dan juga kata keterangna waktu. Pada 

keterangan tempat sering menggunakan kata depan “di” dan pada 

keteranagan waktu menggunakan kata “pada dan informasi waktu”. 

(4) Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. 

Kata “lalu” dan “kemudian mempunyai arti yang sama, dimana kata-kata            

tersebut sering digunakan sebagai penghubung intra-kalimat. Berbeda 

dengan kata “akhirnya”yang sering digunakan dalam penyimpulan serta 

pengakhiran indomarsi dalam paragraf, baik pada cerita fabel amupun 

legenda. 

 

        Jadi dapat disimpulkan, bahwa kaidah kebahasaan pada teks legenda yaitu kata 

kerja, kata sandang, penggunaan kata kerja dan kata hubung. 

        Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur kebahasaan pada teks legenda yaitu 

memiliki beberapa unsur kebahasaan. Diantaranya ada kata kerja, kata sandang si 

dan sang, keterangan tempat dan waktu, ada kata hubung lalu, kemudian dan 

akhirnya. yang terdapat pada unsur kebahasaan teks legenda. Berdasarkan di atas, 

dapat penulis simpulkan unsur kebahasaan pada teks. Legenda meliputi banyak 

menggunakan kata kerja, kata penghubung, keterangan tempat dan waktu, kata si 

dan sang.   

 



1. Unsur Intrinsik Teks Legenda  

       Membahas dan menganalisis sebuah karya sastra baik, novel, cerpen, fabel 

maupun legenda. Maka tak lepas dari unsur-unsur yang harus kita pahami dan 

pelajari terlebih dahulu unsur-unsur tersebut. Yaitu unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik dalam memahami karya sastratersebut.  

        Menurut Nurgiantoro (2009, hlm. 24) menyatakan bahwa unsur intrinsic 

adalah merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu 

sendiri. Pada legenda itu berupa, tema, plot ,penokohan, latar.” 

a. Tema  

       Tema merupakan makna sebuah cerita, tema adalah pandangan hidup tertentu 

atau perasaan teretentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama 

suatu karya sastra. Semua fiksi harus mempunyi dasar atau tema yang merupakan 

sasaran tujuan.  

        Baried dkk. (Pertiwi, 2009, hlm. 48) bahwa pada dasarnya tema dan masalah 

yang ada dalam hikayat pada umumnya termasuk yang tradisional dan dalam 

kenyataan suatu tema dalam hikayat itu beragam bergantung pada kaca mata yang 

kita gunakan dalam melihat keberadaan tema itu sendiri misalnya: 

(a) Kejahatan awal, akhir-akhirnya akan dapat hukumannya. 

(b) Cinta terhadap tanah air lebih penting dari pada harta benda atau kedudukan. 

(c) Cinta akan mengatasi segala kesulitan. 

(d) Jika orang sudah kehilangan semua, baru teringat kembali pada Tuhan. 

        Menurut Stanton dan Kenny dalam (Nurgiantoro, 2012, hlm. 67) menyatakan 

“tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Jadi tema merupakan 

makna yang terdapat dalam cerita.” Oleh karena itu, dalam suatu legenda akan 

terdapat suatu tema. Tema adalah yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari 

keseluruhanya cerita.  

      Sejalan dengan pendapat Hartoko dan Rahmanto dalam ( Nurgiantoro,2012,hl- 

m.68) menyatakan bahwa tema adalah sebagai gagasan dasar umum yang 

menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur 

semantic dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. 



      Stanton (2012,hlm.36) menyampaikan bahwa tema yaitu aspek cerita yang 

sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalamaan yang diingat. 

       Berdasarkan pengertian di atas yakni tema adalah inti persolan yang mendasari 

suatu cerita atau gagasan pokok yang mendasari cerita dan memiliki kedudukan 

yang dominan sehingga dapat mempersatuhkan unsur secara bersama-sama 

membangun sebuah karya sastra.   

b. Latar 

           Semua cerita memiliki latar yang berbeda-beda pada setiap ceritanya 

masing-masing. Dalam satu cerita menceritakan peristiwa atau kejadian yang 

menyenangkan, menyedihkan, maupun menakutkan. 

       Menurut Aminuddin dalam Jauhari ( 2010,hlm.101) mengemukakan bahwa 

setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, berupa, waktu, peristiwa, serta 

mempunyai fungsi fisikal, maupun fungsi psikologis.  

         Sedangkan menurut Kosasih ( 2014, hlm.38)  menyatakan “ latar atau setting 

adalah merupakan tempat dan waktunya berlangsung kejadian dalam cerita dan 

berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap 

jalanya cerita ataupun pada karakter tokoh.” Dengan demikian apabila pembaca 

sudah menerima latar, maka cenderung dia akan menerima karakter tokoh atau  pun 

kejadian-kejadian dalam cerita.   

        Dalam Pertiwi (2009, hlm. 54)” latar dalam cerita naratif, dikatakan bahwa 

latar itu menyangkut hajat hidup para tokoh. Untuk itu latar dalam cerita 

mencangkup lingkungan dan aspeknya yang lebih luas. Tidak hanya 

mempersoalkan tempat tetapi juga waktu.” dalam foklor terdapat pula latar, sebab 

gaya selalu ditampilkan dalam tempat. Tetapi disebabkan titik perhatian pada gaya, 

titik perhatian hanya dipusatkan pada tempat empiris, tempat yang melingkungi 

kepahlawanan momen gaya dan tidak atas lingkungan; itu tidak mencoba untuk 

menggambarkan realitas dari lingkungannya.  

        Menurut Aminudin (2015, hlm. 68)  mengatakan “ latar adalah cerita rekaan 

tidak hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana, benda-benda dalam 

lingkungan tertentu, tetapijuga suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan 

pikiran, prasangka maupun gaya hidup.” 



 

c.  Penokohan 

       Penokohan dalam karya sastra tidak kalah penting dengan kedua unsur 

sebelumnya yakni tema dan alur. Penokohan sebenarnya memiliki arti yang berbeda 

dengan tokoh. Meski keduanya memiliki perbedaan, tetapi keduanya merupakan 

satu kesatuan dan penokohan ini arti lebih luas dibandingkan dengan tokoh.  

       Menurut Abrams dalam ( Nurgiantoro,2012,hlm.165) “penokohan adalah 

tokoh sebagai orang yang ditampilkan dalam satu karya naratif yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa saja yang dilakukan.” Penokohan merupakan 

gambaran watak tokoh yang ada di dalam suatu cerita. 

        Sejalan dengan pendapat tersebut Jones dalam ( Nurgiantoro, 2012, hlm.165) 

mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seorang yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketarikan, keinginan, emosi, dan pri- 

nsip moral,  yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut.  

        J. Ras and S. O. Robson (Pertiwi, 2009, hlm. 52) beberapa tokoh dalam cerita 

rakyat tidak bernama, dan kelihatannya mereka jarang digambarkan: apa 

pentingnya gaya mereka. Karakterisasi atau penokohan tidak individual tetapi 

secara stereotip, dan terkadang disajikan secara posisi sosialnya. Semua tokoh 

diantara ‘baik’ dan ‘buruk’, ‘suatu tipe biasa’ tidak terjadi dalam foklor. Setiap 

orang ditentukan aturannya dalam naratif, dan hal itu tidak ada karakter ekstra, jadi 

foklor cenderung hanya memiliki satu tokoh protagonis. 

     Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan penokohan adalah memiliki 

dua karakter  ada antagonis ( jahat) maupun protagonist (baik). Kedua watak tokoh 

tersebut dari awal cerita hingga akhir memiliki watak maupun penyikapan yang 

tetap dan saling berlawanan. 

d. Pengaluran      

       Pengaluran atau alur merupakan rangkaian cerita yang bersifat kronologis, 

dibangun oleh urutan waktu, mungkin juga dibentuk oleh keterangan atau spasial. 

Berdasarkan hal itu, kemudian dikenal adanya alur progrestif atau alur maju. Dalam 

hal ini cerita bergerak secara urut dari awal hingga cerita akhir. 



      Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Baried dkk. (Hidayati, 2009, 

hlm. 53) bahwa foklor tidak memiliki hubungan sebab akibat), untuk itu secara  

logika hikayat sebagai salah satu jenis foklor juga memiliki alur yang tidak 

berhubungan sebab akibat. 

        J. J. Ras and S. O. Rosbon mengungkapkan (Hidayati, 2009,hlm. 54) bahwa 

hubungan dalam cerita rakyat tidak bersifat sebab akibat. Alasannya, untuk 

menggunakan bahasa puitik, motivasi  tidaklah selalu harus diperuntukan bagi gaya 

atau aksi. Jadi pada hakekatnya plot/alur dalam legenda itu ada, tetapi antarbagian-

bagiannya tidak memiliki hubungan sebab akibat, meskipun ada itu pun dianggap 

sebagai kebetulan, karena aksi dalam foklor tidak selalu diperuntukan untuk 

memancing gaya tertentu.  

       Menurut Stanton dalam Nurgiantoro ( 2016, hlm.12)  mengemukakan,  bahwa 

alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara sebab – akhibat peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan terjadinya peristiwa. 

        Menurut Jauhari ( 2010,hlm.106) mengemukakan, bahwa alur atau plot dua 

unsur yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Alur adalah jalan cerita 

dan plot adalah peristiwa tidak akan ada. 

        Berdasarkan penjelasan tersebut alur sama dengan jalan cerita atau rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur merupakan jalinan cerita dari awal 

hingga akhir, berkesinambungan, dinamis, serta memiliki hubungan sebab akibat. 

Alur memegang cerita yang sangat penting dalam cerita.kesederhanaan dalam alur 

legenda membuat cerita mudah untuk dipahami. Tahapan alur ini adalah masa 

pengenalan, tombul konflik, konflik memuncak, klimak, dan penyelesainya.  

e. Sudut Pandang Pengarang  

       Dalam karya fiksi memiliki sudut pandang, sudut pandang adalah cara 

penyajian cerita, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. 

        Menurut Baried dkk.(Hidayati, 2009, hlm. 56) menyatakan bahwa pada 

hakekatnya metode penggambaran sudut tinjauan pengarang dalam ceritanya pada 

bahasan yang lalu bisa digunakan pula dalam melacak sudut tinjauan pengarang 

yang ada dalam hikayat. Namun, demikian hikayat sebagai sebuah jenis sastra 

memiliki ke-khasannya tersendiri.  Hal ini seperti terlihat dari hasil penelitian 



Baried dkk. Yang menyatakan bahwa seorang penulis seolah-olah mengetahui apa 

saja yang terjadi dalam cerita yang disampaikan. Penulis bertindak sebagai dalang. 

Menceritakan barang apa yang ada dan terjadi di luar dirinya.”  

         Penciptaannya diperlukan sebagai diri ketiga, didiakan dan di Merekakan. 

Dalam bercerita itu penulis seakan-akan serba tahu. Dapat menceritakan apa saja 

yang dibuat dan dikerjakan oleh pelaku-pelakunya. Bahkan sampai-sampai pada isi 

hatinya, batinnya, perasaannya, jalan pikirannya, rahasia-rahasianya, diketahuinya 

juga. Penulis benar-benar sebagai Al-Basir. Lain dari itu ia seakan-akan ada 

dimana-mana dan selalu pula mengikuti pelaku-pelakunya pergi, penulis tahu dan 

dapat menerjemahkannya. Bahkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang 

terjadi di dua tiga tempat yang bersamaan. 

          Menurut Nurgiantoro ( 2009,hlm. 246) berpendapat bahwa sudut pandang 

adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya 

fiksi.          

          Berdasarkan penjelasaan tersebut, sudut pandang merupakan posisi 

pengarang atau narrator dalam membawakan cerita. Pengisahan pengarang dalam 

sebuah cerita harus bisa menempatkan diri. Pengarang dalam memainkan ceritanya 

berposisi sebagai apa, apakah orang pertama dana tau tokoh utama yang bisa 

memakai kata ganti aku sebagai narator atau menggunakan orang ketiga. 

3. Unsur Ekstrinsik Teks Legenda 

       Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar karya sastra yang secara 

tidak langsung mempengaruhi bangunan atau system organisme karya sastra. 

Secara lebih khusus mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra, namun 

tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Unsur ekstrinsik tersebut ikut berpengaruh 

terhadaptotalitas sebuah karya sastra. 

        Menurut Wellek dan Werren (2013, hlm. 71-140) menjelaskan “unsur ekstrinsik 

itu ada empat yang saling berkaitan dalam karya sastra yakni : 

(1)  Biografi pengarang : bahwa karya seorang pengarang tidak akan lepas      

dari pengarangnya. Karya-karya tersebut dapat ditulusuri melalui 

biografinya. 

(2) Psikologis (proses kreatif) adalah aktivitas psikologis pengarang pada 

waktu menciptakan karyanya terutama dalam penciptaan tokoh dan 

wataknya. 



(3) Sosiologis (kemasyarakatan) sosial budaya masyarakat diasumsikan bahwa 

cerita rekaan adalah potret atau cermin kehidupan masyarakat yaitu, profesi 

atau intuisi, problem hubungan sosial, adat istiadat antar hubungan manusia 

satu dengan lainya, dan sebagainya. 

 

       Tidak ada sebuah karya sastra yang tumbuh otonom, tetapi selalu pasti 

berhubungan secara ekstrinsik dengan luar sastra, dengan sejumlah faktor 

kemasyarakatan seperti tradisi sastra, kebudayaan lingkungan, pembaca sastra, 

serta kejiwaan mereka. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa unsur ekstrinsik 

ialah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Untuk 

melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik, diperlukan bantuan ilmu-ilmu 

kerabat seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain.  

         Menurut Nurgiyantoro (2009,hlm.23) mengatakan” unsur ekstrinsik adalah 

unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya namun 

tidak Menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri.”   

       Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan unsur  ekstrinsik.unsur 

ekstrinsik pada teks legenda terbagi menjadi tiga bagian. Pertama biografi  

( pengarang) artinya dalam suatu karya tidak akan lepas dari pengarang, karya-

karyanya dapat dilihat dari segi biografinya. Yang kedua  dapat dilihat dari 

psikologisnya (proses kreatif)  membuat watak tokoh pada teks. Ketiga dapa dilihat 

dari segi kemasyarakatan atau sosilogi, dalam suatu karya tidak telepas dari 

hubungan kemsyarakatan diantaranya hubungan sosial, adat istiadat dan hubungan 

antara manusia dengan yanglainya. 

 

4. Langkah –langkah Menelaah Unsur Kebahasaan Teks Legenda  

       Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Unsur kebahasaan 

tersebut akan membedakan suatu teks dengan teks yang lainnya, unsur kebahasaan. 

Dalam kaidah kebahasaan ini penulis akan memaparkan beberapa  langkah –

langkah dalam menelaah unsur kebahasaan sebagai berikut.  

       Tim Kementerian dan Kebudayaan (2016, hlm. 224) mengatakan dalam 

menelaah unsur kebahasaan teks legenda ada beberapa langkah – langkah sebagai 

berikut. 

(1) Penggunaan kata kerja 

(2) Penggunaan kata sandang si dan sang  



(3) Penggunaan kata keterengan tempat dan waktu 

(4) Penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya 

       Berdasarkan  di atas, menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus kita 

lakukan sebelum menelah unsur kebahasaan teks legenda. Langkah pertama yaitu 

menentukan kata kerja, yang kedua menentukan kata sandang si dan sang, yang 

ketiga menentukan kata keterangan tempat dan waktu. Yang terakhir menentukan 

kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya.  

       Menurut Muniarismawati (2014,hlm.7) memaparkan langkah-langkah 

menelaah unsur kebahasaan teks legenda. 

1) Menentukan kata kerja  

2) Menentukan kata sandang si dan sang  

3) Menentukan kata keterangan tempat dan waktu 

4) Menentukan kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya 

  

       Berdasarkan  di atas, menjelaskan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan 

ialah menentukan kata kerja, kata sandang si dan sang, keterangan tempat dan 

waktu, kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya. langkah selanjutnya peserta didik 

membaca dan memahami teks legenda “ Sangkuriang” dan menentukan unsur 

kebahasaan teks legenda seperti kata kerja, kata hubung, kata sandang si dan sang, 

keterangan tempat dan waktu.  

       Berdasarkan peryataan di atas, dapat penulis simpulkan mengenai langkah-

langkah menelaah unsur kebahasaan teks legenda. Langkah yang pertama 

menentukan kata kerja terdapat pada teks, yang kedua menentukan kata sandang si 

dan sang, yang ketiga menentukan kata keterangan tempat dan waktu, yang terakhir 

menentukan kata hubung lalu kemudian dan akhirnya. setelah selesai  menelaah 

unsur kebahasaan teks legenda peserta didik menceritakan kembali isi teks sesuai 

dengan kaidah kebahasaanya.  

 

5. Metode Snowball Throwing  

(1) Pengertian Metode Snowball Throwing  

       Snowball Throwing  (melempar bola) adalah merupakan salah satu jenis 

pembelajaraan kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Metode 

ini bertujuan untuk memancing kreatifitas siswa dalam membuat soal sekaligus 

menguji daya serap materi yang telah disampaikan oleh ketua kelompoknya 



masing-masing. Karena berupa permainan dalam proses pembelajaran, siswa harus 

dikondisikan daam keadaan santai tetapi terkendali tidak ribut, kisruh atau berbuat 

onar di dalam kelas. 

       Menurut Ismail (2008, hlm. 27)  menyatakan bahwa Snowball Throwing 

berasal dari dua kata yaitu “ Snowball” dan “Throwing”. Kata Snowball berarti bola 

salju, sedangkan Throwing berarti melempar, jadi Snowball Throwing adalah 

melempar bola salju. Pembelajaran Snowball Throwing merupakan model 

pembelajaraan yang membagi murid di dalam beberapa kelompok. Yang masing-

masing anggota kelompok membuat bola pertanyaan. Dalam pembuatan kelompok, 

siswa dapat dipilih secara acak atau heterogen. Hal ini diungkapkan oleh para ahli.  

       Menurut Suprijono ( 2011, hlm.8) menyatakan “ Snowball Throwing adalah 

suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa 

kelompok yang heterogen kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua 

kelompoknya  untuk mendapatkan tugas dari guru lalu masing-masing murid 

membuat pertanyaan  yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) kemudian 

dilempar ke murid lain yang masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola 

yang diperoleh.”   

       Menurut Aqib (2013, hlm. 71) menyatakan bahwa Snowball Throing  

merupakan pembelajaran adopsi pertama kali dari game fisik  

       Metode pembelajaran ini mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan bersifat 

tidak stabil. Pengetahuan merupakan suatu bentuk kontruksi manusia yang telah 

mengalami pengalaman-pengalaman baru. Hal tersebut menjadikan ilmu 

pengetahuan terus berkembang seiringnya perkembangan zaman.   

       Menurut Arahman dalam Pariani (2014, hlm.35) menyatakan bahwa metode 

Snowball Throwing merupakan suatu metode pembelajaraan yang diawali dengan 

pembentukan kelompok (sama seperti metode inquiry). Kelompok yang telah 

terbentuk, yang terdiri dari ketua dan anggota untuk kemudian menggambil tugas 

yang diberikan oleh gurunya, kemudian masing-masing kelompok membuat 

pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas-kertas pertanyaan. Kemudian 

pertanyaan yang ditulis dalam kertas tadi dilemparkan ke siswa yang lain. Sehingga 

masing-masing kelompok bisa menjawabnya.  



       Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode 

Snowball Throwing merupakan kegiatan belajar yang menuntut siswa berpikir dan 

mandiri dalam memecahkan permasalahan dengan cara bekerja sama dengan siswa 

yang lain untuk mencapai tujuan.  

(2) Langkah-langka Metode Snowball Throwing  

       Karena metode ini berupa permainan, siswa harus dikondisikan dalam keadaan 

santai tetapi tetap terkendali tidak ribut, kisruh atau berbuat onar. Berikut ini 

langkah – langkah metode Snowball Throwing yang peneliti digunakan.  

       Menurut Hosnan (2016,hlm.225) sebagai berikut : 

(a) Guru menyampaikan akan menyampaikan materi yang akan disajikan. Guru 

membentuk kelompok dan memanggil masing- masing ketua kelompok 

untuk memberi penjelasaan tentang materi. 

(b) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing- masing 

Kemudian menjelaskan menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada teman kelompoknya. 

(c) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompoknya. 

(d) Kemudian kertas tersebut di buat seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa lain selama kurang lebih 5 menit.  

(e) Setelah siswa mendapat satu bola/ satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

(f)  Evaluasi  

(g) Penutup 

       Dengan menggunakan metode ini, pendidik harus memperhatikan latar 

belakang peserta didik dan membantu siswa mengaktifan semua skema. Dengan 

bermakna. Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi 

untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dan memecahkan masalah 

dengan cara bekerja sama sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 

 

(3)  Kelebihan dan Kekurangan Metode Snowball Throwing 

       Pada metode Snowball Throwing juga memiliki kelebihan dalam proses 

kegiatanya. Berikut kelebihan yang harus diperhatikan pada metode Snowball 

Throwing yang penulis digunakan.  Nuraini ( 2017, hlm. 20)  

       Suasana pembelajaran jadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan 

melempar bola kertas kepada siswa lain. 

a) Siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan  



b) Kemampuan berfikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan 

diberikan kepada siswa lain  

c) Membuat siswa  siap dengan  berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temanya seperti apa. 

d) Siswa terlihat aktif dalam pembelajaran 

e) Pendidikan tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik  

f)   Pembelajaran menjadi lebih efektif 

g) Aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dapat tercapai  

 

       Dapat disimpulkan bahwa kelebihan metode Snowball Throwing  adalah 

mampu meningkatkan aktivitas peserta didik, peserta didik dituntut berpikir secara 

logis saat membuat dan menjawab soal yang baik dan benar. Memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuanya di dunia 

nyata.   

       Pada metode Snowball Throwing juga memiliki kekurangan dalam proses 

kegiatanya. Berikut kekurangan yang harus diperhatikan pada metode Snowball 

Throwing. Hosnan ( 2016, hlm.220)  sebagai berikut. 

a. Sangat tergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi     

sehingga apa yang dikuasai hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang 

dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau 

seperti contoh soal yang telah diberikan. 

b. Ketua kelomok yang tidak mapu menjelaskan dengan baik tentu menjadi 

penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan 

waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran  

c. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat 

berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama tapi tidak menutup 

kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis penghargaan 

kelompok. 

d. Memerlukan waktu yang panjang  

e. Murid yang nakal cenderung berbuat onar  

f. Kelas sering gaduh karena kelompok dibuat murid. 

       Dari penjelasan di atas, mengenai kelebihan metode Snowball Throwing dapat 

penulis simpulkan bahwa setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Dari kekurangan dan kelebihanya pendidik harus panda-pandai 

dalam mengkondisikan  atau mengaplikasikan, sehingga metode yang digunakan 

sesuai untuk digunakan.  

        Menurut Hosnan (2016,hlm.225) akan tetapi, kelemahan metode dalam 

metode ini dapat tertutupi dengan cara berikut. 



a) Guru menerangkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan secara     

singkat dan jelas disertai aplikasinya. 

b) Mengoptimalisasi waktu dengan cara memberi batasan dalam pembuatan 

kelompok dan pembuatan pertanyaan  

c) Guru ikut serta dalam pembuatan kelompok sehingga kegaduhan bisa 

diatasi  

d) Namun, juga tidak menutupi kemungkinan bagi guru untuk 

menambahkan pemberian individu dan penghargaan kelompok. 

 

       Berdasarkan peryataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa  untuk menutupi 

kelemahan metode Snowball Throwing seorang guru harus bisa menutupinya. 

Dengan menjelaskan materi terlebih dahulu secara singkat, padat dan jelas. Dan 

seorang guru membuat kelompok dan membuat pertanyaan agar ke gaduhan bisa di 

atasi.  

       Berdasarkan penjelasan mengenai meodel Snowball Throwing, penulis dapat 

mengetahui kelebihan dan kelemahan dari penggunaan model Snowball Throwing. 

Pada intinya, model ini mengajak siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan 

belajar. Pada dasarnya tidak ada metode pembelajaran yang paling baik, semuanya 

terdapat kelemahan dan kelebihan.  

        Di dalam penelitian ini penulis menggunakan  kelas pembanding atau kelas 

kontrol dengan menggunakan metode Discovery Learning. Metode tersebut dipilih 

karena metode yang digunakan pada kelas eksperimen haruslah setara dalam proses 

pembelajaraanya. Sehingga yang dihasilkan dari penelitian yang penulis ini teliti.  

 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

       Kajian teori dielaborasi dengan penulisan terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini penulis menjelaskan hal yang telah 

dilakukan penulis ini: judul, subjek, tahun penulisan, metode penulisan yang 

digunakan, dan komparasi temuan penulisan terdahulu dengan penulisan yang akan 

dilakukan. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, hasil peneliti terdahulu merupakan 

hasil peneliti yang menjelaskan hal yang telah dilakukan peneliti lain.  

        Penulis menggunakan 3 sumber yaitu berdasarkan penulisan terdahulu yang  

Berdasarkan judul penulis yang di ajukan, penulis menemukan judul menemukan 

judul yang sama pada penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian dari penelitian 



yang akan dilakukan oleh Ani Kania  dengan judul penulisan. “Pembelajaran  

Mengidentikasi Legenda Tangkuban Perahu dengan Menggunakan Model  

Artikulasi pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandung Tahun Pelajaran 

2016/2017.” Kedua oleh silvia Oti Nugraheni dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Memahami Cerita Legenda dengan Buku Pop-Up untuk Siswa SMP 

kelas VIII  di Kabupaten Pati”, dan ketiga oleh Hani Muthiah “Pembelajaran 

Mengidentifikasi Unsur-unsur Bentuk Suatu Puisi dengan Model Pembelajaran 

Word Square pada Siswa Kelas X SMA  Negri 1 Ciasem Subang Tahun Pelajaran 

2014/ 2015.” Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan yang akan 

dilakukan. 

       Persamaan dengan penulisan pertama yaitu mengenai cerita legenda dan 

persamaan pada peniliti kedua yaitu pada kata kerja operasional yang diteliti sama-

sama mengenai unsur kebahasaan. Persamaan penulis  ketiga yaitu metode yang 

digunakan yaitu menggunakan Snowball Throwing. 

       Sementara itu, perbedaan dengan penulis pertama : (1) pada materi 

pembelajaran yang digunakan, pemulis pertama menggunakan materi pembelajaran 

kebahasaan cerita pendek. Sedangkan penulis menggunakan materi pembelajaran 

legenda “Sangkuriang; dan (2) pada pembelajaran penulis menggunakan model 

Means Ends Analysis (MEA) sedangkan penulis sekarang menggunakan metode 

Snowball Throwing . perbedaan pada penulis kedua: (1)  

Pada media yang digunakan yaitu buku Pop-UP  sedangkan penulis dengan 

menggunakan model Snowball Throwing. Perbedaan pada penulis ketiga: (1) materi 

pembelajaran yang digunakan, penulis ketiga menggunakan unsur-unsur bentuk 

suatu puisi, sedangkan penulis menggunkan materi legenda “ Sangkurian- 

ang” ; dan (2) model yang digunakan pada penulis ketiga menggunakan word 

square sedangkan penulis menggunakan Snowball Throwing.  

      Komparasi terhadap penulisan terdahulu tersebut menghasilkan keterkaitan 

penulis dalam melakukan penulisa berkaitan dengan teks legenda. Penelitian 

terdahulu tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan penulis berkaitan 

dengan judul penulisan yang digunakan oleh penulis. Adapun keterangan yang 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 



 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Penulis  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  Persamaan  Perbedaan  

1. Annisa 

Faridah 

Faris  

Pembelajaran 

Menelaah Struktur 

dan Kebahasaan 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

Cooperative 

Intehrated 

Reading and 

Composition  

Pada siswa XI  

SMKN 13 

Bandung  

Siswa kelas XI 

SMKN 13 

Bandung 

mampu 

mengidentifikasi 

struktur teks 

eksplanasi 

dengan 

menggunakan 

metode  

Cooperative 

Integrated 

Reading And 

Composition. 

Hal ini terbukti 

dari hasil rata-

rata pretes 

sebesar 5,00 dan 

nilai rata-rata 

pascates sebesar 

72,15. Terdapat 

Materi 

pembelajaran 

 Kata kerja 

operasional  

 Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode 

Cooperative 

Intehrated 

Reading and 

Composition 

sedangkan 

penulis  

menggunakan 

metode Snowball 

Throwing  

Tempat 

Penelitian 

2.  Johanes 

William  

Pembelajaran 

Mengidentifikasi 

Unsur Nada Pada 

Teks Puisi 

Epigram Karya 

Ramadhan K.H 

Untuk 

1.Siswa kelas 

VIII SMP PGRI 

2 Bandung 

mampu 

mengidentifikasi 

unsur nada pada 

teks puisi karya 

Metode 

Pembelajaran  

 Kata kerja 

operasional  

 Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

materi 

mengidentifikasi 



Menggembangkan 

Sikap Sosial 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Snowball 

Throwing Pada 

Siswa Kelas VIII  

SMP  PGRI 2 

Bandung  

Ramadhan K.H 

dengan 

menggunakan 

metode 

snowball 

throwing . Hal 

ini terbukti dari 

hasil rata-rata 

pretes sebesar 

6,00 dan nilai 

rata-rata 

pascates sebesar 

75,15. Terdapat 

unsur nada pada 

teks puisi 

epigram karya 

Ramadhan K.H.  

sedangkan 

penulis  

menggunakan 

materi 

Pembelajaraan 

menelaah unsur 

kebahasaan pada 

teks legenda.  

 Tempat 

penelitian yang 

berbeda peneliti 

terdahulu di SMP 

PGRI 2 Bandung 

sedang peneliti di 

SMP Pasundan 3 

Bandung 

   

 

3. Silvia Oti 

Nugraheni  

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Memahami Cerita 

Legenda dengan 

Buku Pop-Up 

untuk siswa kelas 

VIII SMP di 

Kabupaten Pati.  

Siswa kelas VIII 

SMP di 

Kabupaten Pati 

mampu 

memahami 

cerita legenda 

dengan 

menggunakan 

metode Pop-Up. 

Hal ini terbukti 

  Pada penulisan 

terdahulu 

penulisan 

menggunakan 

media Pop-Up 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

metode snowball 

throwing  



dari hasil rata-

rata pretes 

sebesar 6,00 dan 

nilai rata-rata 

pascates sebesar 

78,5. Terdapat 

 

        Tabel tersebut merupakan tabel hasil penelitian terdahulu yang memiliki judul 

relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam tabel tersebut terdapat 

tiga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teks ulasan. Persamaan dan 

perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu tersebut dijadikan relevansi oleh penulis 

dalam melakukan sebuah penelitian. 

C. Kerangka Pemikiran  

       Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas 

oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Masalah-masalah yang telah 

diidentifikasi dihubungkan dengan teori sehingga ditemukan pula pemecahan atas 

permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Dalam hal ini, kerangka pemikiran 

memberikan berbagai masalah yang dihadapi. 

       Senada dengan pendapat Suriasumantri dalam Sugiyono (2016, hlm. 60) yang 

mengatakan, “Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”. Artinya, kerangka pemikiran 

merupakan kerangka penjelas mengenai gejala-gejala permasalahan.  

       Menurut Sugiono (2015, hlm. 91) mengatakan “ kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah didefinisikan sebagai masalah penting.”  

       Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir 

merupakan hubungan antar variabel yang disusun menurut teori yang dideskripsi-

kan dan dianalisi sehingga menghasilkan sintesa hubungan antar variabel yang di-

gunakan untuk merumuskan hipotesis.  

       Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, Maka, dapat disimpulkan bahwa 

kerangka pemikiran merupakan model yang berhubungan dengan konsep dan 



tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidenti-fikasi 

sebagai penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek permasalahan. 

Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut. 

       Kerangka pemikiran ini memudahkan penulis untuk memcahkan masalah yang 

sedang di hadapi peserta didik dalam memahami unsur kebahasaan yang terdapat 

pada teks legenda. Penulis  sedang mencari solusi agar dapat mememcahkan 

masalah yang sedang di hadapi oleh peserta didik. Kerangka Pemikiran ini 

merupakan konsep yang dibuat untuk memudahkan melihat gambaran keseluruhan 

penelitian. Dengan menggunakan kerangka pemikiran kita bisa melihat keseluruhan 

permasalahan dengan tabel atau gambar. Jadi masalah yang sudah dijelaskan 

disederhanakan dengan kerangka pemikiran. 
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Penggunan metode 

yang kurang tepat 

dan efektif 

Perubahan 

kurikulum dari 

tahun ke tahun  

Guru menciptakan 

pembelajaraan yang kreatif, 

inovatif dan menyenangkan 

agar siswa dapat belajar 

aktif, kreatif, dan inovatif. 

KONDISI PEMBELAJARAAN BAHASA INDONESIA KELAS VII SAAT INI 

 

Model snowball throwing 

dapat digunkan sebagai 

salah satu model 

pembelajaraan dengan 

mengarahkan peserta 

didik untuk berpikir aktif 

dakreatif   

Dalam menelaah unsur 

kebahasaan teks 

legenda, peserta didik 

masih banyak masalah 

dan kurang 

“ Pembelajaran Menelaah Unsur Kebahasaan Teks 

Legenda yang dibaca dengan menggunakan Metode 

Snowball Throwing pada siswa kelas VII  SMP Pasundan 

3 Bandung Tahun Pelajaran 2017/2018” 



 

 

 

       Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kegiatan pembelajaran  

semakin berubah. Kini pembelajaran dituntut untuk lebih kreatif dan membuat 

peserta didik lebih aktif dalam pembelajaraan. Selain itu, peserta didik pun bebas 

memilih sumber pembelajaran. Sekarang banyak sekali hal yang dapat dijadikan 

sumber pembelajaraan, sehingga peserta didik dapat belajar dengan mudah. Peserta 

didik pun lebih banyak melakukan pebelajaran dengan cara berdiskusi. Dalam 

diskusi tersbut, peserta didik akan bebas mengeluarkan pendapat maupun ide yang 

ada di dalam pikiraanya.  

       Hal ini akan memudahkan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, karena peserta didik dapat bertukar pikiran dengan yang lainya. 

Menyikapi hal tersebut, penulis menilai perlu digunakan model Snowball 

Throwing. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian  

1. Asumsi  

       Asumsi adalah merupakan titik tolak kebenarannya diterima penulis. Asumsi 

berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Oleh karena itu, asumsi 

penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori, eviendesi-eviendesi, atau dapat 

pula berasal dari pemikiran peneliti. Asumsi adalah dugaan atau anggapan 

sementara yang belum terbukti kebenaraanya dan memerlukaan pembuktian secara 

langsung. Adapun asumsi  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Penulis dianggap telah mampu melaksanakan pembelajaran menelaah struktur 

dan kebahasaan teks ulasan cerpen pada peserta didik kelas VII SMP Pasundan 

3 Bandung, karena telah lulus mata kuliah 130 sks. Terdiri dari: Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK), di antaranya: Pendidikan Agama Islam, 

Pendidikan Pancasila, Pengling sosbudtek, Pendidikan Kewarganegaraan, dan 

Kajian Islam Kontemporer. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), 

di antaranya: Teori dan Praktik Pembelajaran Membaca, Teori dan Praktik 



Pembelajaran Komunikasi Lisan,Teori Sastra Indonesia, Telaah Kurikulum dan 

Bahan Ajar, dan Media Pembelajaran; Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

di antaranya: Strategi Belajar Mengajar, Perencanaan Pemebelajaran, Penilaian 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia, dan 

Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia; dan Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), di antaranya: Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

dan Micro Teaching 

b. Pembelajaran menelaah struktur teks legenda merupakan kemampuan siswa 

menentukan dan memahami kebahasaan dalam teks legenda. 

c. Metode Snowball Throwing dapat membantus siswa dalam pembelajaran 

menelaah struktur dan kebahasaan teks legenda, sehingga pembelajaran mudah 

dipahami dan menyenangkan. 

          Asumsi berfungsi untuk mensimulasikan realitas yang berbeda atau situasi 

yang mungkin terjadi tanpa mengetahui faktor-faktor yang komleks dan 

menyeluruh. Asumsi kerap kali dihubungkan dengan aturan praktis. Demikianlah 

asumsi yang penulis paparkan. Asumsi ini penulis lalukan berdasrkan data dan 

sumber yang terpercaya. 

 

2. Hipotesis  

       Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penulisan. 

Bahwa jawaban yang emperik dengan data. Maka hipotesis berarti pendapaat    

kebenaraanya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaraanya dari 

pendapat tersebut,  maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenaraanya. 

Adapun dalam penulisaan ini adalah sebagai berikut ini: 

a. Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran 

menelaah unsur kebahasaan  yang terkandung dalam teks legenda dengan 

menggunakan metode Snowball Throwing pada siswa kelas VII SMP Pasundan 

3 Bandung.  

b. Siswa kelas VII SMP Pasundan 3 Bandung mampu menelaah  unsur  kebahasaan 

yang terkandung dalam teks legenda dengan menggunakan metode Snowball 

Throwing merupakan materi pembelajaran  bahasa Indonesia sesuai dengan  

Kurikulum 2013 . 



c. Penulis mengetahui keefektifan model Snowball Throwing pada kelas 

eksperimen dan metode Discovery Learning pada kelas kontrol dalam 

meningkatkan kemapuan peserta didik kelas VII SMP Pasundan 3 Bandung. 

d. Penulis mengetahui terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar menelaah 

unsur kebahasaan teks legenda menggunakan metode Snowball Throwing baik 

di  kelas eksperimen dan  metode Discovery Learning maupun kelas kontrol  . 

       Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara yang masih praduga untuk 

suatu masalah. Hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini merupakan kemapua- 

n penulis dalam merencanakan, melaksanakan, sampai kepada menilai pembelaja-

ran khususnya pembelajaraan menelaah unsur kebahasaan teks legenda dengan 

menggunakan metode snowball throwing. Peserta didik juga dapat menelaah unsur 

kebahasaan teks legenda dengan tepat. Selain itu, model Snowball Throwing 

diterapkan dalam pembelajaraan menelaah unsur kebahasaan.  

 

   

 

   

 

 

 

 


