
 

 

8 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Teks Resensi  

a.    Pengertian Resensi 

Resensi merupakan istilah yang dipergunakan untuk menilai baik tidaknya 

sebuah buku. Merensensi yaitu membahas secara terperinci bagian-bagian dari 

suatu karya untuk dipublikasikan ke khalayak ramai atau media-media tertentu. 

Secara umum tujuan meresensi sebuah buku adalah menginformasikan isi buku 

tentang yang ditulis dan dibahas. 

Tujuan adanya resensi juga sebagai penilaian terhadap suatu karya, ini menurut 

Mursidi (2016, hlm. 50) Mengatakan “kata resensi berasal dari bahasa latin revidere 

atau recausere yang berarti melihat kembali, menimbang, dan menilai. Pendapat ini 

tentu saja nyata karena disetiap hasil resensi selalu ada penampilan ulasan terhadap 

karya yang telah di baca. Ulasan itu berupa penilaian tentang ke khalayakan buku 

tersebut. Tentunya keberhasilan karya akan menunjang kelebihan dan kekurangan 

karya yang akan dihasilkan oleh resensi suatu karya.  

Menulis teks resensi juga akan melatih kemampuan menulis peserta didik 

dengan cara mencatat kembali dengan ringkasan dan hal apa saja yang terteta 

dikarya tersebut. Keraf (2016, hlm. 152) Mengatakan “Resensi suatu tulisan atau 

ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku”.  Tujuan merensensi adalah 

memberi penilaian terhardap suatu karya dan memberi informasisecara lengkap 

tentang buku tersebut. Hasil dari resensi akan membantu para pembanca untuk 

memilih buku sesuai kebutuhan yang diinginkan. 

Pandangan Keraf dalam Dalman diperkuat dengan pandangan yang dipaparkan 

oleh Ahmad dan Hendri (2015, hlm. 120) Mengatakan “Resensi dibuat untuk 

memberikan pertimbangan”. Seperti menilai sebuah karya berupa film, novel, buku 

dan karya sastra lainnya. Memberi kemudahan untuk masyarakat luas menilai suatu 

karya dengan mudah. Resensi biasanya menampilkan kelemahan dan kelebihan dari 

suatu karya tersebut. Pertimbangan itu dijadikan berupa penelitian mengenai karya 

bagi pembaca.
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Berdasarkan hasil pembahasan di atas menyimpulkan resensi yaitu tulisan 

ilmiah yang membahas isi sebuah buku. Menyangkut kelebihan dan kelemahan 

untuk diberitahukan kepada khalayak luar atau masyarakat. Hal ini menyebabkan 

seorang penulis resensi harus paham dan jujur dalam meneliti sebuah karya untuk 

diresensikan. Karena hasil dari resensi akan memengaruhi pembaca apakah ia akan 

membeli atau memili atau tidak buku yang diresensikan tersebut. 

b.    Langkah-langkah Resensi 

Sebelum menulis resensi perlu memahami terlebih dahulu langkah-langkah 

yang harus ditempuh. Dalman (2018, hlm. 236) “sebagai berikut: 

“Penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang akan di resensi 

Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat dan teliti. 

Menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan 

menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. 

Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang diresensi. 

Menentukan sikap atau intisari dari buku yang diresensi.” 

Uraian di atas menegaskan bahwa meresensi adalah membahas isi sebuah 

buku. Memberikan informasi tentang hal-hal yang tercantum dalam isi karya 

tertentu. Menjadi tolak ukur kemudahan pembaca dalam mengali dan mendapatkan 

informasi terhadap suatu karya dnegan hasil dari resensi. 

c.    Sistematika Penulisan Resensi 

Sistematika penulisan atau penilaian resensi ini bisa diijadikan patokan untuk 

menilai suatu karya. Tentunya menilai suatu karya menjadi hal yang sulit karena 

membutuhkan kejelian menganalisis setiap unsur yang akan dinilai. Membutuhkan 

waktu untuk menyatukan kesinkronan perpaduan dari karya tersebut. Senada 

dengan Ahmad dan Hendri, menurut Kemendikbud (2017, hlm. 205) yang 

menyatakan teks resensi terdiri dari: 

1) Judul resensi 

2) Identitas buku yang diresensi 

3) Pendahuluan (memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku dll) 

4) inti/isi resensi 

5) Keunggulan buku 

6) Kekurangan buku 

7) Penutup 
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Berdasarkan pendapat di atas sistematika penulisan resensi yaitu bagian-bagian 

yang termasuk dalam kategori penilaian sebuah karya. Dengan adanya sistematika 

penulisan resensi ini membuat penulis resensi lebih mudah memfokuskan bagian 

penilaian suatu karya. Memudahkan penyususnan merensisi dan lebih tersusun rapi 

sesuai aturan penysusunan resensi. 

d.    Kaidah Kebahasaan Teks Resensi 

Secara umum semua teks memliki kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. 

Kaidah kebahasaan tentunya sebagai salah satu ciri khas suatu teks. Teks resensi 

memiliki ciri khas kaidah kebasaan yang tidak jauh berbeda dengan tek lainnya. 

Ada beberapa hal menjadi pembeda kaidah kebahasaan tek resensi menurut Kosasih 

dan Kurniawan (2019, hlm. 502) sebagai berikut: 

1) “Terdapat penggunaan konjungsi penerang: bahwa, yakni, yaitu. 

2) Terdapat penggunaan konjungsi temporal: sejak, semenjak, kemudian, 

akhirnya 

3) Banyak menggunakan konjungsi penyebab: karena, sebab. 

4) Menggunakan kata kerja menta: menarik, menyukai, menikmati, 

menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, Bahagia. 

5) Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran dan rekomendasi 

pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, 

hendaknya”. 

 

Pengertian dari paparan di atas adalah, kaidah kebahasaan teks resensi lebih 

sering menggunakan konjungsi temporal, penerang dan penyebab. Kebanyakan, 

teks resensi berisi tentang saran penilaian atau rekomendasi dari suatu karya yang 

telah dibaca. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembeli untuk menilai dan 

memilik kebutuhan karya yang sesuai dengan permintaan atau kebutannya masing-

masing. 

e.    Tujuan Resensi 

Seperti jenis karangan lainnya, menulis resensi juga memiliki tujuan menurut 

Samad Daniel dalam Dalman (2016, hlm. 229) meliputi empat cara tujuan berikut 

ini: 

1) “Memuat  infomasi atau pemahaman yang komprehensif tentang hal-hal 

yang terdapat dalam sebuah buku atau karya sastra.  

2) Menyarankan pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan 

mendiskusikan lebih jauh fenomena atau masalah yang muncul dalam 

sebuah buku. 
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3) Mencantumkan pertimbangan kepada pembaca agar sebuah buku pantas 

mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. 

4) Menjawab pertanyaan yang timbul juka seseorang melihat  buku yang baru 

terbit seperti: siapa pengarangnya, mengapa ia menulis buku itu, bagaimana 

hubungannya dengan buku-buku sejenisnya karya pengarang yang sama dan 

bagaimana hubungannya dengan buku sejenis karya pengarang lain”. 

 

Manfaat ini bertujuan untuk mengayomi pembaca untuk bersikap kritis 

terhadap hasil resensi. Oleh karena itu kelebihan dan keleman buku atau karya yang 

akan diresensi perlu disampaikan secara terbuka dan jujur. 

2. Novel 

a.     Pengertian Novel 

Novel merupakan karya sastra yang memiliki alur cerita panjang, dan 

berbentuk prosa naratif. Menurut Kosasih (2012, hlm. 60) “novel merupakan karya 

imajinatif yang mengisahkan sisi utuh problematika kehidupan seseorang atau 

beberapa tokoh”. Pendapat tersebut semakin diperkuat karena hampir setiap novel 

yang ditemukan baik dulu maupun sekarang memiliki jumlah halaman buku yang 

tebal. Di dalam sebuah novel akan ada problem-problematika yang akan menjadi 

bumbu pembahasan dan bacaan yang menarik untuk dibaca. 

Novel merupakan serangkaian cerita yang memiliki alur unik disetiap 

pembahasan ceritanya, karena novel mencerita proses jalan hidup antara para 

pemain atau tokoh yang terkandung di dalamnya. Salah satu karya satra yang di 

dalamnya terkandung nilai-nilai budaya, pesan moral dan pendidikan adalah novel. 

Novel yang berkualitas akan menghasilkan pesan-pesan yang bernilai guna baik 

bagi para pembaca.  

Novel juga termasuk salah satu tempat menuangkan kemampuan seseorang 

dalam menulis, ini diperkuat dengan pernyataan Warsiman (2016, hlm. 113) 

Mengatakan “novel merupakan salah satu hasil karya yang berfungsi sebagai 

tempat melimpahkan pemikiran pengarang sebagai alternatif atas keadaan 

sekitarnya”. Itu sebabnya novel berisi karangan fiksi yang sangat menarik untuk 

dibaca karena setiap pengarang atau penulis novel memliki kemampuan dan 

pemikiran kratif yang berbeda-beda. 

b.    Struktur Novel 

Struktur novel adalah bagian elemen pelengkap isi sebuah novel, atau isi-isi 

yang terdapat dalam sebuah novel. Beberapa usnur novel sebagai berikut: 
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1) Abstrak adalah bagian ringkasan isi cerita yang terdapat diawal cerita. 

2) Orientasi adalah penjelasan tentang watak atau tokoh peran didalam novel 

serta alur cerita dan kejadian yang terjadi di dalam novel. 

3) Komplikasi adalah urutan kejadian yang terhubungkan dengan sebab 

akibat, setiap kejadian cerita mengakibatkan susuatu peristiwa lainnya. 

4) Evaluasi adalah bagian pemunculan tahap konflik cerita yang ada di dalam 

novel. 

5) Resolusi adalah bagian memuncaknya pemasalahan cerita menimbulkan 

konflik dari sebuah isi novel. 

6) Koda adalah bagian dari akhir atau penyelesaian konflik beserta penutupan 

di dalam novel. 

c.    Unsur-unsur Novel 

Novel merupakan salah satu bagian dari karya sastra yang mempunyai 

beberapa usnur di dalamnya. Menenurut Nurgianto (2009, hlm. 23) “bagian-bagian 

unsur pembangaun novel terbagi dua, yaitu unsur intrinsik dan ektrinsik”. Kedua  

bagian pembangun ini sangat berkaitan dalam pembangunan sebuah novel. Berikut 

penjelasan tentang unsur intrinsik dan unsur ektrinsik. 

Unsur Intrinsik yaitu unsur pembangun dari luar meneurut Nurgiantoro (2009, 

hlm. 24) mengatakan “unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang 

berasal dari dalam karya itu sendiri, berupa tema, plot, latar, penokohan, sudut 

pandang dan gaya bahasa serta amanat”. Unsur ini masuk dalam kategori 

pembangaun karya sastra novel dari dalam. Karena semua isi kandungan dalam 

novel berupa beberapa paparan di atas. Jika dalam suatu novel tidak memiliki salah 

satu dari unsur tersebut, maka novel itu tidak lengkap. Karena novel yang baik 

novel yang dilengkapi unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut. 

Selanjutnya unsur ektrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra dari 

luar. Menurut Nurgiantoro (2009, hlm. 23) “Unsur ektrinsik adalah unsur yang 

berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya fiksi itu sendiri”. Hal ini 

semakin diperkuat dengan pendapat Wellek dan Warren dalam Nurgiantoro (2009, 

hlm. 23) “bahwa unsur ektrinsik adalah keadaan subjektivitas pengarang yang 

tentang sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang melatar belakangi lahirnya 

suatu karya fiksi, dapat dikatakan unsur biografi pengarang menentukan ciri karya 
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yang ajan dihasilkan. Unsur ektrinsik menceritakan unsur pembangun luar dari hasil 

dari karya sastra yang diciptakan. Unsur ini tentu sangat berpengaruh mengenai isi 

dan latar belakang pembuatan karya tesebut. Sesuai dengan judul penelitian, 

peneliti akan membahan tentang analisis unsur ektrinsik pada teks resensi “Si Anak 

Badai” karya Tereliye. 

3. Unsur Ektrinsik Teks Resensi “Si Anak Badai 

a.     Pengertian Unsur Ektrinsik 

Unsur ektrinsik adalah berbagai unsur pembentuk karya sastra yang mendasari 

terbentuknya karya sastra berasal dari luar. Contohnya latar belakang pengarang, 

sosial budaya pengarang dan bahkan tempat kehidpuan sekitar masyarakat 

pengarang atau tempat dimana karya sastra itu diciptakan. Karena secara tidak 

sadar, suatu karya sastra sangat berpengaruh terhadap latar belakang penulis. 

Menurut Nurhayati (2019, hlm. 147) Mengatakan “unsur ektrinsik terbagi menjadi 

tiga yaitu latar belakang sosial-budaya penulis, latar belakang sosial-budaya 

masyarakat atau tempat penulisan teks, nilai-nilai sosial-budaya yang dipancarkan 

oleh katya tulis/karya sastra”. Beberapa unsur ektrinsik ini sangat mendukung 

terciptanya suatu karya sastra. 

Unsur ektrinsik adalah bagian-bagian yang memperoleh nilai karya sastra yang 

berasal dari luar cerita karya sastra tersebut, namun turut menentukan isi dari hasil 

karya sastra yang telah diciptakan. Menurut Wellek dan werren (2013, hlm. 71-140) 

menyebutkan “ada tiga faktor ekstrinsik yang saling berkaitan dalam karya sastra 

yakni:  

Biografi atau (biodata): Menceritakan pengalam riwayat hidup pengarang dan 

kisa-kisah perjalanan karier dan pengarang hal yang mendasari bersihat pribadi. 

Psikologis (proses kreatif) adalah aktivitas psikologis pengarang pada waktu 

menciptakan karyanya terutama dalam penciptaan tokoh dan wataknya.  

Sosilogis (jiwa sosial) sosial budaya masyarkat diasumsikan bahwa cerita rekaan 

adalah potret atau cermin kehidupan masyarakat yaitu, profesi atau intuisi, 

problem hubungan sosial, adat istiadat antar hubungan mausia satu dengan 

lainnya, dan sebgainya.” 

Beberapa pendapat di atas berkaitan dan senada dengan pendapat Nurgiyanto 

(2009, hlm. 23) Mengatakan “unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada diluar 

sebuah karya fiksi yang berpengaruh terhadap lahirnya karya tetapi tidak menjadi 

bagian didalam karya fiksi itu sendiri”. Keseluruhan usnur ektrinsik unsur adalah 
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keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan 

pandangan hidup yang kesemuanya itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya, 

penjelasan selanjutnya tentang psikologi pengarang atau proses kreatif falam 

pembuatan karya sastra itu, baik yang berupa psikologi pengarang seperti 

ekonomi,politik, dan social juga akan mempengaruhi karya sastra. 

Penjelasan diatas akan dijabarkan menjadi tiga bagian sesuai dengan beberapa 

pakar yang mengatakan itu. Berjuan untuk lebih mudah memahami unsur ektrinsik 

yang terkandung dalam teks resensi “Si Anak Badai” karya Tereliye.  

b.    Biografi Pengarang 

Latar belakang penulis atau pengarang termasuk ke dalam unsuk ektrinsik 

pembangun karya sastra. Latar belakang penulis juga sebagai faktor dalam diri 

penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat karya sastra. Sesuai dengan 

judul penelitian, peneliti akan mencantumkan biografi penulis karya Tereliye. 

Nama asli penulis karya “Si Anak Badai” adalah Darwis, ia seorang Muslim 

dan beragama Islam. Tereliye adalah nama pene yang digunakan untuk setiap 

ciptaan karya yang telah ia buat. Tereliye merupakan pemuda asal Indonesia. Lahir 

di Lahat Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak eenam 

dari tujuh bersaudara, Tereliye berasal dari keluarga sederhana orang tuanya 

berkerja sebagai petani. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) SDN 2 Kikim 

Timur Sumetera Selatan, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 2 

Kikim Timur Sumatera Selatan. Dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

SMAN 9 Bandar Lampung. 

Setelah menempuh sekolah selama 12 tahun di tanah Sumatera, Tereliye 

melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Ia masuk perguruan tinggi negri di 

Universitas Indonesia Jakarta, fakultas Ekonomi. Setelah menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Indonesia, Tereliye melepas masa lajangnya dengan 

menikahi wanita cantik bernama Riski Amelia dan dikaruniai 2 orang anak yang 

bernama Abdullah Pasai dan Faizah Azkia. 

Tidak seperti kebanyakan penulis best seller lain di Indonesia, Tereliye tidak 

pernah mempublikasikan diri dan menulis biodata diri seperti kontak riwayat hidup 

dan laiinnya. Padahal, masa periode menulisnya dari tahun 2005-sampai sekarang. 

Kehidupan sederhananya seolah sudah melekat di dalam diri Tereliye. Hal 
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dikarenakan susahnya ditemukan data pribadi penulis Tereliye selain dari karya-

karyanya. Kutipan di atas semakin diperkuat dengan Tereliye sangat jarang mau 

menerima panggilan mengisi acara seminar, workshop dan kegiatan lainnya. 

Saat ini, Tereliye berkerja sebagai karyawan kantoran akuntan dan Penulis 

novel. Dengan penampilan yang sangat sederhana Tereliye sering berpakaian 

simple menggunakan kupluk dan baju casual. Karyanya buming ditengah 

masyarakat Indonesia setelah Novel berjudul “Hapalan Sholat Delisa” pada tahun 

2005 di jadikan film layar lebar Indonesia atau biasa disebut transformasi. Hal ini 

dikarena kisah yang terdapat dalam karya itu menganduk hal-hal positif dan 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesai. Saat itu, perasaan penonton dan 

pembaca karya Tereliye dibuat takjum akan karyanya, karena Tereliye mengakat 

cerita kisah negri ini yang di landa musibah setahun yang lalu sebelum pembuatan 

karya itu. 

Berikut beberapa daftar karya yang telah di terbitkan Tereliye: 

Tabel 2.1 

Tahun 

Terbit 

Judul Karya Sastra Jenis 

2005 Hafal Sholat Delisa 

 

 

Kisah Sang Penandai 

Novel (Telah di 

transformasi ke layar 

lebar) 

Novel 

 

2006 Moga Bunda Disayang Allah 

Harga Sebuah Percaya 

James & The Incredible Incidents 

Novel 

2008 Sunset & Rosie 

 

 

Bidadari Penghuni Surga 

Novel (Telah di 

transformasi ke layar 

lebar) 

Novel 

2009 Burlian/ Si Anak Spesial 

Rembulan tenggelam di Wajahmu 

Novel Anak  
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Tahun 

Terbit 

Judul Karya sastra Jenis 

2010 Pukat 

Daun yang Jatuh Tak Pernah membenci 

Angin 

 

Series Novel Anak 

Novel 

2011 Si Anak Pemberani 

Ayahku Tidak Pembohong 

Series Novel Anak 

Novel 

2012 Sepotong hati yang Baru 

Berjuta Rasanya 

Negeri Para Bedebah 

Kau, Aku & Sepucuk Angpau Merah 

Kumpulan Cerpen 

Kumpulan Cerpen 

Novel Serial 

Novel 

2013 Amelia 

Negeri di Ujung Tanduk 

 

Novel Anak 

Seriel ke dua dari Negeri 

Para Bedeba 

2014 Rindu 

Dikatakan atau Tidak Dikatakan, itu Tetap 

Cinta 

Novel 

Kumpulan Sajak 

Novel 

2015 Bulan 

 

 

 

Pulang 

Matahari 

Seriel ke dua (Novel 

Dunia Paralel) 

Versi Bahasa Imggris 

berjudul Moon 

Novel Serial 

Seriel ke tiga (Novel 

Dunia Paralel) 

2016 Tentang kamu 

AboutLove 

AbaoutFriends 

Novel 

Kumpulan Kutipan 

Kumpulan Kutipan  

2017 Bintang 

 

 

Seri ke empat (Novel 

Dunia Parelel) novel 

yang digemari, 
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Tahun 

Terbit 

Judul Karya Sastra Jenis 

2018 

 

Ceros dan Botazar 

 

Komet 

 

Pergi  

 

Si Anak Kuat  

 

Si Anak Spesial 

 

Si Anak Pintar  

 

Si Anak Pemberani 

 

Si Anak Cahaya 

 

Si Anak Badai 

 

Sungguhkau Boleh Pergi 

Seriel ke lima (Novel 

Dunia Paralel) 

Seriel ke enam (Novel 

Dunia Paralel) 

Seriel  ke dua (Novel 

Pulang) 

Novel seri Anak 

Nusantara satu 

Novel seri Anak 

Nusantara dua 

Novel seri Anak 

Nusantara tiga 

Novel seri Anak 

Nusantara empat 

Novel seri Anak 

Nusantara lima 

Novel seri Anak 

Nusantara enam 

Kumpulan-kumpulan 

sajak 

2020 Komet Minor 

 

Selena 

 

Pulang Pergi  

Selamat Tinggal  

 

Dito & Prison of love 

 

Seri ke tujuh Serian 

Dunia Paralel 

Seri ke delapan Serian 

Dunia Paralel 

Novel (Best seller) 

Novel & tersedia versi 

elektronik 

Serial The gogons 2 
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Dari banyaknya hasil karya Tereliye, membuktikan ia telah berhasil di bidang 

literasi Indonesia. Namun tetap saja, dengan ciri khas yang penulis ini tetap 

sederhana dan tidak ingin mempublikasikan jati diri ke sosial media dan khalayak 

ramai. Semoga biografi singkat ini membantu orang lain dan peneliti untuk 

mendapatkan informasi tentang Tereliye. 

c.    Psikolog Pengarang 

Dalam pembahasan ini psikolog penulis yaitu membahasa aspek kejiwaan 

pengarang/penulis sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Tokoh 

Tereliye terkenal sejak karya pertamanya yang berjudul “hafalan Sholat Delisa” 

terbit dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini bukan tampa alasan, 

isi yang terkandung dalam karya tersebut seolah-olah mewakili perasaan 

masyarakat Indonesia yang lagi terpuruk setahun silam adanya bencana alam yang 

menimpa Aceh di Negri Indonesia. Tereliye pemuda asal Indonesia tepatnya 

pedalaman pulau Sumatera ini sangat pintar membaca suasana pasar masyarakat 

Indonesia. 

Setiap pengarang tentunya memiliki ciri khas atau gaya tersendiri, termasuk 

penulis Tereliye ini. Tereliye selalu menampakan ciri chasnya sebagai orang 

sumatera di dalam menampilkan perwatakan para pelaku peran atau tokoh di dalam 

karyanya, seperti kalimat “Oi..”. Hal ini tentunya sangat menarik untuk hiburan 

pembaca yang tersebar di seluruh Indoneisa. 

Sebelumnya adanya serial anak nusantara ini, ada nama lain untuk kumpul 

karya ini yaitu serial “Anak-anak Mamak”. Seiring bertambahnya waktu serial ini 

telah digantikan menjadi “Anak Nusantara” yang memliki enam seri. Serial anak 

nusantara ini menceritakan tentang anak-anak yang hidup sukses melawan 

keterbatasan fasilitas desa hingga jadi orang-orang sukses di bidannya.  

Sehubungan dengan membahas karya penelitian ini yaitu karya “Si Anak 

Badai” sebagai serial novel Anak Nusantara ke-enam. Serial ini menggambarkan 

kisah anak-anak khususnya anak Indonesia yang mungkin saja di alami oleh 

penulis. Karya ini selalu menggambarkan betapa banyak pristiwa di masa kanak-

kanak yang patut dikenang dari keluguannya, kenakanlan nya, keberaniannya serta 

omelan yang tak pernah hilang dari hidup semua oang adalah omelan dari orang tau 

terkhusus Ibu/mamak.  
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Pendapat di atas selalu tergambar karena penepatan tokohnya melibatnya anak-

anak pedesaan dan kisah hidupnya beserta peran penting kedua orang tua sangat 

besar untuk anaknya. Kasih sayang orang tua yang sangat luar biasa. Karya ini 

diciptakan tidak lain untuk memberi pesan dan gambaran tentang kehidupan desa 

dan keberanian anak-anak untuk melawan hidup. Hal ini di perkuat dengan kutipan 

dibuku “Si Anak Badai” karya Tereliye (2019, hlm.132) Mengatakan “mengalir 

jauh si buah duku, dimakan ikan tinggallah kulitnya. Kuat-kuatlah hatimu anakku, 

terlantar tak akan selamannya”. Menandakan perjuangan anak desan yang ingin 

sukses, dan harus memliki mental pemberani. 

d.    Sosiologis 

Latar belakang masyarakat hal yang mendasari seorang penulis membuat 

sebuah karya yang menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Faktor ini biasanya 

datang dari lingkungan masyarakat atau tempat penulis tinggal seperti ideologi, 

kondisi politik dan ekonomi. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi 

yang digeluti pengarang diluar istitusi sastra. Latar ideologi dari seorang Tereliye 

biasanya menggambarkan nilai, ide, norma, kepercayaan atau keyakinan atau sering 

disebut dengan wold vieuw atau pandangan dunia. Tereliye beragama Islam dan 

sangat menjungjung tinggi Agamanya terbukti dari banyaknya kutipan Islami di 

dalam karya beserta judul-judul karya sastranya. 

 Latar kondisi politik sosiologi pengarang berhubungan dengan keadaan suatu 

negara atau wilayah yang ditempati pengarang. Tereliye tinggal di Jakarta dan di 

kota metropolitan, menulis menjadi profesi yang digeluti pengarang di dalam 

istitusi sastra. Tereliye adalah seorang karyawan akuntan, mempunyai hobby 

menulis dan banyak menghasilkan karya seperti novel, kutipan-kutipan dan sajak. 

Tereliye juga sangat mencintai kehidupan anak-anak dalam kehidupannya, hal 

tergambar dari lebih dari 20 karya sastra yang ditulis dan diterbitkan berlatang 

belakang anak-anak.  

Genre tulisan karya Tereliye ini lebih dominan ke islami dan romantis juga, 

karena beberapa hasil karyanya banyak menceritakan tentang kesedihan dan 

keharuan. Beserta judul dari karya Tereliye banyak yang bernuansa islami. Ini 

karena kehidupan Tereliye dari dulu memang tidak pernah menampakan 

kemewahan dan selalu berusaha untuk menutupi kehidupan pribadi dari sosial 
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media dan publik. Padahal, dengan banyaknya karya yang telah di terbitkan tentulah 

ini sudah menjadi keberhasilan bagi seorang penulis secara finansial. Tapi berbeda 

sekali dengan Tereliye kehidupan yang sederhana pun tercermin dari sososk penulis 

yang enggan mempublikasikan kisah pribadinya ke sosial media khususnya negara 

Indonesia. 

4. Analisis  

a.     Analisi 

Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “anulusisi”memiliki arti melepaskan. 

Analisis merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali 

dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga analisis memiliki makna penjelas 

berupa analisis yaitu suatu usaha dalam memahami secara detail pada suatu hal 

atau benda dengan cara menjabarkan bagian atau komponen pembentuknya 

sehingga bisa dikaji lebih lanjut. Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat 

Nasutian dalam Sugiono (2015, hlm. 335) Melalukan “analisi adalah pekerjaan sulit, 

memerlukan kerja keras”. Tidak ada cara tertentu untuk dapat diikuti untuk 

mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti memiliki harus mencari metode dan 

stategi dalam penelitiannya tersendiri agar hasil yang diinginkan bisa maksimal. 

Penjelasan di atas semakin diperkuat dengan pendapat Satori dan Komariyah 

(2017, hlm. 200) Mengatakan “analisi merupakan suatu usaha untuk menguraikan 

suatu masalah  atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatana 

bentuk yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang 

ditangkap maknanya atau lebih jernih dimenegerti duduk perkaranya”. Hal ini 

menunjukan proses yang tidak instan dalam melaksanakan penelitian analisis. 

Memerlukan beberapa kali proses pengolahan agar dapat diuraikan atau dijelaskan 

secaratuntas. 

Analisis merupakan suatu hal untuk mengungkapkan pemecahan masalah 

yang diawali dengan hipotesis atau dugaan sementara, hingga terbukti hasil dari 

beberapa kepastian percobaan dan pengalaman. Menurut Sugiono (2015, hlm. 

334) Mengatakan “bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola 

selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara 
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sistematis terhadap ssesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan 

hubungannya dengan keseluruhan”. Dengan demikian, analisi adalah suatu usaha



 

 

 

 

 untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposittion).” 

5. Bahan Ajar 

a.    Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Ika Lestari 

(2013, hlm. 1) Menyatakan “Bahan ajar merupakan sekumpulan sarana atau alat pembelajaran 

yang mencangkup materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara penghasilan sesuatu 

yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya”. Hal ini 

mengartikan bahwa bahan ajar sebaiknya dibuat dengan cara-cara tertentu yang sudah memiliki 

kriteria tertentu dalam proses pembuatannya. Pembuatan bahan ajar memang harus dirancang 

dengan kaidah pembelajaran serta kurikum yang telah berlaku.bahan pelajaran baik serta 

kreatif dan inofatif membantu dalam prosespembelajaran pada zaman sekarang. 

Tahapan perkembangan peserta didik perlu dipahami oleh pendidik karena pemahaman 

tersebut berhubungan erat dengan penggunaan strategi pembelajaran, hasil pembelajaran dan 

pencapaian pembelajaran. Hal ini erat kaitannya dengan pemilihan bahan ajar peserta didik 

untuk proses pembelajaran yang lebih siknifikan. Bahan ajar merupakan salah satu unsur dari 

sumber belajar yang dapat disamakan denga hal-hal yang mengandung pesan pembelajar. 

Menurut Hermawan (2012, hlm.13) menyatakan “Bahan ajar yaitu segenap seperangkat materi 

atau substansi pelajaran yang disusun secara teratur dan sistematis serta mencantumkan sosok 

utuh dari kompotensi yang telah diikuasai peserta didik dalam kegiiatan pembelajaran”. Dalam 

hal ini pendidik dituntut untuk cermat dalam pemilihan bahan ajar bagi peserta didik. 

Sehubungan dengan pendapat di atas, menurut Iskandarwassid dan Dadang Sunendar 

(2011, hlm. 171) “Bahan ajar yaitu seperangkat informasi yang harus dierapkan peserta didik 

melalui pembelajaran yang menyenangkan”. Bahan ajar disusun dengan sebaik mungkin agar 

proses belajar menjadi lebih mudah dipahami karena bahan ajar dibuat dengan kreativitas 

pendidik. Bahan ajar yang menarik akan menimbulkan semangat belajar dan rasa interest atau 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi dalam suatu hal. Ini akan merangsang kemampuan 

peserta didik untuk lebih cepat memahami materi pembelajaran. 

b.    Karakteristik Bahan Ajar dan Fungsi 

Pembuatan bahan ajar haruslah memperhatikan karakteristik bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Bahan ajar mempunyai beberapa karakteristik, Widodo dan Jasmani 

dalam Ika Lestari (2013, hlm. 2) mengungkapkan bahwa karakteristik bahan ajar yaitu; 

“Sellf instructionaal merupakan bahan ajar yang membuat siswa mampu membelajarkan 

diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, di suatu bahan ajar 



 

 

 

 

harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memberikan materi pembelajaran 

yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 

Sellf containeed adalah seluruh materi pelajaran dari satu uniit kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. 

Stand aolone berdiri sendiri merupakan bagian bahan ajar yang diperluaskan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar 

lain. 

Adaaptive adalah bahan ajar haruslah memiliki daya tarik  yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

User frieendly yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang menampilkan sifaat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon dan mengunggah sesuai dengan keinginan”. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahan ajar sangat penting untuk proses pembelajaran 

peserta didik. Selain memiliki karakteristik, bahan ajar juga mempunyai fungsi sebagai untuk 

mengembangkan prestasi belajar bagi pendidik dan peserta didik. Menurut Wrdhana (2010 

hlm. 55) bahwa bahan ajar memiliki fungsi sebagai berikut: 

“Menfasiilitasi peserta didik untuk pembelajaran dengan konsep yang terbuka; 

Memajukan minat bakat peserta didik dalam belajar; 

Menghemat energi guru untuk berbicara terlalu banyak; 

Menerangkan atau menunjukan konsep-konsep yang lebih jelas dan lebih baik daripada 

hanya kata-kata pendidik; 

Mengupayakan keterbatasan  ruang kelas dan yang mudah diakses; 

Membantu untuk memperluas pengetahuan siswa; 

Meningkatkan motivasi peserta didik”. 

Bendasarkan dari penjelasan di atas, bahan ajar adalah sebagai pedoman dalam mengarahkan 

proses pembelajaran. Bahan ajar juga dibuat untuk mendasari tujuan atau sasaran 

pembelejaran yang hendak dicapai. Kesimpulan dari semua penjelasan di atas adalah, bahan 

ajar adalah pedoman pendidik dalam menerima pembelajaran dari pendidik. 

6. Resensi Si Anak Badai Karya Tereliye 

Karya Tereliye yang berjudul “Si Anak Badai” merupakan buru terbaru serial anak ke 

enam masuk kategori Serial Anak Nusantara yang diciptakan pada tahun 2019. Tetapi cerita 

“Si Anak Badai” ini berbeda dari kelima buku sebelumnya. Buku ini berisi tentang kehidupan 

anak-anak negeri yang kisahnya dapat dinikmati oleh semua umur. Resensi “Si Anak Badai” 

ini tumbuh ditemani suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan daru ombak lautan. Peran 

“Si Anak Badai” yang penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi milik 

mereka, har-hari penuh keceriaan dan pertualangan seru. 

Hasil dari resensi dari teks resensi “Si Anak Badai” karya Tereliye sebagai berikut: 

a.    Identitas Buku 

Judul    : Si Anak Badai 

Pengarang   : Tere Liye 



 

 

 

 

Asisten Penulis  : Saripuddin 

Tahun Terbit   : Agustus 2019 

Penerbit   : Republika Penerbit 

ISBN    : 978-602-5734-93-9 

Tebal    : 315 Halaman 

Harga buku   : Rp. 75.000 

b.    Sinopsis 

Si Anak Badai dalah judul karya sastra serial ke-6 dari serial Novel Anak Nasantara karya 

Tereliye. Karya “Si Anak Badai” karya Tereliye ini mengisahkan tentang anak laki laki 

bernama Zaenal atau kerap disapa Za yang berasal dari kampung Muara Manowa. Seorang 

bocah cilik bernama Zaenal bersama teman di desanya sedang mempertahankan desan atau 

kampunga halaman yang hendak digusur paksa dermaga pelabuhan.  

Sesuai dengan judul teks resensi, “Si Anak Badai” karya ini tidak lepas dari laut. Karya 

“Si Anak Badai” semakin melekat setelah Zaenal dan teman-temannya yang bernama Ode 

pergi melaut untuk menangkap ikan dan ditimpa badai ditengah laut. Badai yang besarpun 

hampir membuat mereka kehilangan kendali dan hampir tendampar. Mereka berhasil 

menyelamatkan diri dari badai di tengah laut itu. 

Keberhasilan Zaenal dan teman-temanya membuat muncul lah julukan "Si Anak Badai" 

untuk geng mereka. Semula karya ini mengisahkan kehidupan Zaenal dan keluarganya. Orang 

tua Za bekerja sebagai pegawai kecamata bernama Zul, dan ibunnya bernama Fatma bekerja 

sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian sebagai penjait. Za adalah anak sulung 

dari 3 bersaudara, Za mempunyai dua adik yang bernama Fatahillah dan Thiyah, 

Kisah ini menceritakan juga betama pengorbanan orang tua dalam mendidik anak, 

keluarga ini sebagai gambaran atas bagaimana zaman sekarang membutuhkan ketegasan 

namun tidak ada kekerasan. Contohnya, mamak meminta bantuan Za dan Fat untuk mengukur 

baju Wak Sidiq. Seperti anak pada umumnya semula mereka menolak, hingga Mamak 

mengucapkan nada tegas dan serius untuk membuat mereka menuruti permintaan Mamak. Hal 

ini mengajarkan beberapa ilmu tentang menghargai orang tua dan contoh bakti kepada orang 

tua. Tidak luput dari peran Mak/Ibu yang selalu memili jasa dalam kehidupan 

keluarganya.Pekerjaan mak sangat banyak namun mamak selalu menjadi orang yang paling 

pintar dalam mengatasi semua problematika permaslahn rumah tangga, dan mamak masih 

mampu untuk cari tambahan uang dengan menjahit. 

Semula keadaan di kampung Manowa  sangat tentram dan sejahtera. Lalu datnglah utusan 

dari provinsi yang mengaku membawa kabar untuk membangun sebuah dermaga pelabuhan di 



 

 

 

 

kampung Manowa. Jelas hal ini di tolak warga kampung Manowa dengan alasan gusur dari 

kampung Manowa. Sekalipun, warga mendapati iming-iming tempat tinggal baru dan mereka 

tetap menolak untuk pindah dari kampung Manowa. Pak kapten seorang yang dianggap 

sesepuh kampung dengan tegas menolak tawaran perwakilan provinsi itu. 

Karena ditolak atas permintaan warga kampung, utusan provinsi pulang dengan rasa 

dendam dan hati yang kesal. Kejadian semakin memanas karena tiba-tiba bagian anggota 

pemerintah menangkap Pak Kapten karena permaslahan yang telah dilakukan dimasa lalu. 

Disaat sulit tanpa adanya Pak Kapten sebagai sesepuh kampung, warga hanya bisa pasrah 

menghadapi kenyataan bahwa tempat tinggal mereka sebentar lagi akan digusur. Bahkan, 

ketika sekolah satu-satunya di kampung itu dirobohkan tidak ada yang mampu berbuat banyak.  

Perlakuan utusan provinsi ini menyebabkan segerombolan pemuda-pemudi  sebagai 

penduduk kampung menangis karena sekolah mereka digusur. Namun hal ini tidak untuk geng 

"Si Anak Badai", geng ini berusaha mencari cara unsur menggagalkan rencana pembangaunan 

dermaga pelabuhan itu. Akhirnya, dengan penuh semangat yang membara dan kerja keras 

kelompok geng “Si Anak Badai” ini mampu membawa bukti yang mampu menyelamatkan 

kampung mereka dari penggusuran. 

c.     Alur 

Jalan cerita atau alur yang terdapat  pada karya ini yaitu alur maju mundur. Adapun hal 

terkandung dalam cerita ini mengyangkut masa lalu, tapi tidak sepenuhnya di tampilkan. 

Meskipun ada bagian cerita yang mengungkit, contohnya Pak kapten kembali tertangkap paksa 

atas kesalahannya di masa lampau. Pemerintah provinsi berangapan kepala desa itu sengaja 

menghasut warga desa agar tak menyerahkan daerah pembangunan dermaga pelabuhan itu. 

Alur dalam penggalan cerita ini tidak begitu ditonjolkan dalam penjelasan tokoh karena ini 

hanya bagian dari menceritakan masa lalu saja. Agar cerita semakin menarik tentunya bumbu 

dari permasalahan selalu dikaitkan dengan permasalahan yang ada. 

Kisah ini bermula dengn keluarga Zaenal atau Za. Zaenal dan geng “Si Anak Badai” selalu 

mempunyai cerita lucu untuk dijadikan candaan untuk mereka semua. Pastinya ini bertujuan 

untuk menghibur pembaca sampai ketawa terpingkal-pingkal. Kebiasaan yang sering 

dilakukan geng “Si Anak Badai” ini yaitu setiap tanggal merah meraka selalu menggu kapal 

yang memasuki kampung sambil teriak “manowa manowa, Juragan” berharap penumpang 

kapal melempar uang koin yang kemudian akan direbutkan. 

Cerita ini juga berkisah tentang cinta monyet pada anak SD yang menjadi bumbu dari 

karya ini. Seperti umumnya, kisah cinta Za dan rahma hanya menjadi permasalah yang akan 

membuat alur cerita semakin menarik dengan pembahan yang tidak begitu membosankan. 



 

 

 

 

Tereliye seolah sangat pandai menyusun kata-kata agar tidak terkesan berlebihan dalam alur 

cinta monyet ini. Tereliye ini memang kreatif kalau menulis. Menampilkan lulucon dan kisah 

laiinya dalam satu cerita tentulah akan mengundang rasa penasaran setiap penikmat karya 

sastra. 

Kisah lainnya juga datang dari anak yang bernama Malim. Malim ini hampir saja berhenti 

sekolah, ia meyakini sekolah tidak akan ada manfaatnya, yang ada dipikiran malim hanya ingin 

menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal di kampung Manowa. Tetapi, sekumpulan 

teman-teman geng Si Anak Badai ini membantu menyakinkan Malim untuk tetap melanjutkan 

pendidikan. Karena pendidikan penting untuk masa depan.  

Namun akhirnya berkat bujukan yang tak kenal putus asa dan rasa setia kawan yang 

dimiliki geng "Si Anak Badai" membuat Malim kembali ke bangku sekolah. Kisah memuncak 

ketika pemerintah provinsi itu datang untuk mendirikan pelabuhan di tanah kampung manowa, 

tetap saja warga kampung kompak menolak. Dengan berbagai cara pemerintah provinsi untuk 

mengambil alih lahan kampung itu, tetapi kerja sama yang baik setiap amasyarakat desa 

menggalkan rencana pemerintah provinsi itu. 

d.    Sudut Pandang 

Cerita ini menggunakan sudut pertama orang pertama, ysebagai pemeran utama adalah Za  

yang berperan sebagai aku. 

e.    Tokoh dan Penokohan 

Tokoh yang terdapat dalam cerita sangat ada banyak, hal ini tentunya setiap tokoh 

memiliki karakter yang berbeda dan ciri tersendiri. Penepatan karatreran anak-anak membuat 

cerita semakin menarik dan tidak bosan. Tentunya sikap anak-anak sangat tercermin dari hal 

yang mereka lakukan saat diusir oleh sekelompok utusan provinsi. Mereka tetap berjalan 

mengikuti meskipun diusir berkali kali, mereka memang selalu kompak. Nah dibawah ini 

peneliti tuliskan siapa saja tokoh beserta watak dari novel Si Anak Badai: 

1) Zaenal (Tokok utama): Nama asli Zaenal dan biasa di panggil Za. Kelas 6 SD dan 

berumur 13 tahun seorang anak desa yang memiliki keberanaian untuk 

mempertahankan haknya. 

2) Fatahllah: Adik Zaenal yang pertama, seoranga anak yang suka memberikan pendapat 

terhadap suatu hal.  

3) Thyah: Anak bungsu dari keluara Zaenal sifatnya selalu mencari perhatian. 

4) Ode: salah satu anggota geng Si Anak Baddai  

5) Maim: mempunya sifat tegang dan selalu ingin di perhatikan serta selalu 

mengutamakan pendapatnya dari pada yang lain.  



 

 

 

 

6) Awng: anggota heng Si Anak Badai yang mempunyai sifat  

7) Fama: Ibu dari Zaenal dan kedua adik-adiknya, memiliki sifat yang tegas dan serius. 

8) Zuel : Ayah dari Za, memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor kecamatan. Memiliki 

sifat yang romantis. 

9) Sakai bin Manaf atau Pak Kapten: yaitu orang yang paling dihormati di kampung 

Manowa dan merupkan sesepuh. Memiliki watak dan sifat yang baik sopan dan tegas 

serta selalu mengayomi.  

10) Paman Dehm: Putradari pak sesepuh kampung. 

11) Rahhma: Gadis yang memiliki paras cantik 

12) Wak Sidiq: Kepala Kampung Manowa. 

13) Mutia: Anak Wak Sidik,  

14) Kakk Ros:  Yang mempunyai warung. 

15) Wak Adnann Buyung.: Memiliki watak penasihat dan salah satu anggota keliuarga 

wak sidik. 

16) Pak Pguh: Memiliki peran sebagai satpam kantor camat 

17) Guru Rudih: ustadz di kampung Manowa 

18) Bu Rume: Seorang pendidik di sekolah  memiliki sifat penyayang dan ramah terhadap 

semua muridnya.  

19) Kang Kopyli: Pengusaha warung kopi 

20) Bang Alexahnder: Memiliki sidft licik dan ingin menang sendiri, utusan dari provinsi 

untuk membangun paksa dermaga pelabuhan di kampung Manowa. 

21) Camat Tiohng: memiliki sifat munafik dan anak buat dari provinsi yang berkedudukan 

di kampung Manowa. 

22)  Pak Muhsta: Mandor dari pembanngunan dermaga di pelabughan Manowa yang 

memiliki sifat penutur kepada atasannya. 

 

 

 

f.     Ulasan 

Karya Si Anak Badai ini adalah bagian dari serial anak buku anak nusantara yang di karang 

oleh Tereliye. Kumpulan buku ini membahas ragam kisah anak-anak bangsa yang ada di 

Indoneisa. Mulai dari tahun 2007 serial anak nusantara ini sudah berkembang di seluruh daerah 

Indonesia. Selalu menapilkan cerita yang mengandung hal-hal positif dan bermakna nasehat 

dalam setiap judulnya. Cerita ini semakin tersentuh karna kasya sastra menceritakan nuansa 



 

 

 

 

ana-anak yang sedang diamali warga negara Indonesia. Hidup dalam gambaran novel yang 

jauh dari peradaban modern semakin menambah kesentuhan hati para pembaca novel serial 

anak nusantara yang di buat oleh penulis Tereliye. 

Karya ini memang bisa mengambil perhatian pembaca, Tereliye sangat mampun 

mengaduk aduk perasaan pembaca. Lebih lagi saat pemeran tokoh utama sangat memiliki sifat 

yang pemberani dan sellau mengayomi teman kampung di usia muda untuk berjuang dalam 

mengambil haknya. Namun di sini, menampilkan pandangan bergejolak terhadap peran orang 

tua yang membesarkan anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Disini, peran sebagai orang 

tua memang begitu. Mereka harus mampu mendidik serta mengajari perbuatan yang positif 

agar di contohi oleh anaknya. Saling membantu dalam segala pekerjaan akan membantu 

mempercepat pekerjaan selesai. Tidak menutup kemungkina dengan oekerjaan rumah bahkan 

bakti sosial yang dilakukan di desa Manowa. Melawan pemerintah provinsi dengan kompak 

dan berjiwa baik akan menghasilakan keberhasilan yang mudah dan segala aspek tercapai.  

Tentunya karya berjudul “Si Anak badai” sangat menghibur hati pembaca karena tinngkah 

laku yang diperankan oleh anak-anak membuat kekonyolan semakin membaya suanasan tidak 

tegak dan terhibur. 

Dengan kekompokan dan kerja keras semua penduduk desa Manowa keberhasilan 

mempertahankan tanah desa bisa dimenangkan. Saat geng “Si anak badai” menjadi sorotan 

karena keberaniannya melawan penjajah kampung menjadi buah bibir masyarakat. Kagum 

serta bangga menjadi hal pembicaraan saat itu unytuk anak-anak itu. Kebersamaan memang 

membawa kebaikan terlebih itu untuk peentingan bersama dalam mengapai hal yang 

seharusnya menjadi hak milik. 

 

g.    Kelebihan dan Kukurangan 

Keunggulan serta kelebihan novel ini karya Tereliye ini selalu menjadi sorotan dengan 

permainan kata yang unik, santay, sopan dan mudah dipahami. Ada saja hal-hal yang menguras 

emosi pembaca. ada saja kisah yang menguras emosi hingga pembaca seolah ikut didalamnya. 

Termasuk dalam karya kali ini, Tereliye menampilkan tokoh anak-anak yang super aktif dalam 

mempertahankan hak nya ini bisa dijadikan contoh kepada pemuda-pemudi zaman sekarang 

yang tidak punya keberanian dalam membantu unsur tertentu untuk membela kebenaran dan 

rasa adil. Serta jiwa sosial dan sling membantu tercermintakan dari kisah ini, saling menghargai 

perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan menghargai setiap hasilnya merupakan 

pembelajaran hidup yang sangat dibutuhkan dari anak-anak kecil hingga dewasa. 



 

 

 

 

Adapun kekurangan yang terdapat pada karya ini ayaitu kurangnya penjelasan mengenai 

pembelaan Adwnan Buiyung yang membela Pak Kapten, ceritanya masih mengantung dan 

tidak tuntas serta kurang lengkap. Tapi selebihnya karya ini benar benar menguras emosi. 

h.    Amanat atau Pesan Moral 

Berikut beberaoa kutipan pesan moral yang bisa dipelajari dari kisah ini teks resensi “Si 

Anak Badai” karya Tereliye, diantaranya: 

1) Seorang anak mempunyai keawajiban untuk berbakti kepada orang tua dan membantu 

segala kesusahan yang menimpa orang-orang terdekat termasuk orang tua. Peran Ibu 

adalah hal yang paling penting dalam hidup dan menjadi sosok yang wajib untuk 

dihormati dan sayangi. 

2) sikap Sifat memafkan adalah sikap yang terpuji dan sangat mengangkat wibawa 

manusia. Memaafkan juga menjadikan masalah menjadi lebih tentram, setiap kesalahan 

dan perbuatan kemungkinan besar selalu ada solusi untuk penyelesaiannya.  

3) Pendidikan dan proses pembelajaran sangat penting bagi siapun. Tidak mungkin 

membuang waktu dan hal yag Cuma-Cuma apabila menuntut ilmu hal yang positif. 

4) Sesungguhnya nikmat dan karunia Allah sangat besar, dan ilmu yang dimilik 

mahluknya tidak lah seberapa dibandingkan ilmu Allah, maka tetap bersyukur apapun 

yang telah diberikan. 

5) Jangan pernah membalas perbuatan jahat dengan perbuatan keji atau sejenisnya. 

Anggaplah semua sudah takdir dan nanti akan dipertanggung jawabkan di akhirat, 

karena kadangkala cara terbaik melawan kekerasan adalah dengan cara lemah lembut. 

6) Memiliki rasa simpati dan setia kawan adalah sikap yang terpuji dan wajib dicontohi 

selagi dalam ruang lingkup yang postif. 

7) Sahabat adalah orang terdekat yang ada disekitar kita dalam kondisi apapun dan 

senantiasa membantu kesuasahan dan kesedihan. 

8) Memiliki jiwa dan pendirian yang kuat akan membuat kita semakin tidak mudah di 

tindas oleh orang lain dalam kondisi apapun. Belajar dari kesalahn adalah hal yang 

paling mendasari untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. 

9) Menjunjung tinggi tanah kelahiran dan menjaganya sudah menjadi kewajiban siapaun 

yang terlahir dan dibesarkan di tanah tersebut. Tanah leluhur adalah hak yang telah 

diwariskan kepada setiap keturunannya.  

10) Orang tua adalah pendidik terbaik bagi anak-anaknya, memiliki peran sebagai orang 

tua adalah keharusan dalam memiliki sikap bijak dalam mendidik serta mengajari anak-

anak dalam menyikapi sesuatu hal. Tegas dalam mendidik menjadikan hasil yang baik. 



 

 

 

 

Karena orang tua memang menjadi faktor utama dalam segala aspek yang melibatkan 

anak-anaknya. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian terdahulu yang pernah diteliti mengenai teks resensi dan unsur 

ektrinsik dengan metode yang berbeda menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk menyusun 

penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan adalah yang 

relevan dengan materi atau metode yang digunakan sebagai pertimbangan. Adapun hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penelitian 

Judul Hasil 

Tika 

Fauziyyah 

Peningkatan keberhasilan 

menulis teks resensi siswa 

kelas XII IPA 1 SMA 

Negeri 3 Jombang dengan 

menggunakan metode 

Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Hasil dari pada penelitian proses 

dan pada penilaian produk 

menunjukanbahwa peserta didik 

sudah bisa menulis resensi dengan 

baik. Hasil bersumber dari setiap 

aktivitas yang dilakukan peserta 

didik selama kegiatan menulis 

berlangsung meliputi kreatifan, 

keseriusan, kehadiran dan 

kesediaan mengerjakan tugas. 

Siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 26%, selain 

itu kemampuan menggunakan 

bahasa dalam menulis resensi 

mengalami peningkatan sebesar 

35%. 



 

 

 

 

Elizabet 

Wahyuni 

Analisis unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel surat Kecil 

Untuk Tuhan. 

Karya Aknes Davoonar 

sebagai sumbangan materi 

bagi pengajaran sastra. 

Dari hasil data yang telah 

diperoleh judul skipsi tentang 

“Analisis unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel surat Kecil Untuk 

Tuhan. 

Karya Aknes Davoonar sebagai 

sumbangan materi bagi pengajaran 

sastra” membantu pembaca untuk 

lebih mudah memahami isi novel 

tersebut. Hasil dari penelitian 

bahwa unsur intrinsik dan 

ekstrinsik sangat membantu proses 

pembelajaran sebagai materi 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah. Hal ini di perjelas karena 

dengan lengkapnya analisis unsur 

yang terkandung dalam novel 

tersebut membantu memudahkan 

pembaca atau sumbangan bahan 

materi pembelajaran agar 

memahami novel tersebut. 

Tihan Eka 

Febriana 

Analisis unsur intrinsik dan 

ektrinsik (tokoh,alur, dan 

latar) menggunakan 

pendekatan saintifik pada 

novel 9 summers 10 

autums karya Iwan 

Setyawan untuk peserta 

didik SMP Budi Mulia 

Minggir kelas VIII 

Semester II 

Hasil dari penelitian ini 

mendeskripsikan penokohan, latar 

dan alur cerita dari karya Iwan 

Setyawan secara lengkap. Uniknya 

tokoh utama dari karya ini adalah 

pengarang sendiri yang bernama 

Iwan dan yang lain hanyalah tokoh 

tambahan. Penelitian tentang latar 

mengambil latar di IPB Institut 

Pertanian Bogor hal ini karena, 

Iwan adalah salah satu alumni dari 

IPB. Alur cerita menggunakan alur 



 

 

 

 

maju mundur karena banyaknya 

cerita yang menceritakan masa lalu 

dan kemudian dipadukan dengan 

masa modern saat ini. Metode 

saintifik digunakan berharap dapat 

menciptakann peserta didik yang 

kreatif dan produktif melalui sikap 

dan pengetahuan. 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah garis besar sebagai konsep yang akan diteliti. Berbentuk bagan 

untuk mempermudah pemahaman masalah yang akan diteliti. Menurut Uma Sukaran dalam 

Sugiono (2011, hlm. 61) Mengatakan “Kerangka pemikiran yaitu model konseptual tentang 

bagaimana teori terhubungkan dengan beberapa faktor sebagai hal yang penting”. Kerangka 

pemikiran membuat inti permasalahan yang dituangkan ke dalam kerangka pemikiran. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Unsur Ektrinsik pada teks Resensi Si Anak Badai Karya 

TereLiye sebagai Alternatif Bahan Ajar Kelas XI SMA. 

Teks Resensi dan Unsur Ektrinsik 

Faktor biologis 

pengarang  

Faktor Psikologis 

pengarang 

Faktor Sosiologis 

pengarang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang fokus penelitian ini. Penelitian ini 

memfokuskan pada Analisis Unsur Ektrinsik pada teks Resensi Si Anak Badai Karya TereLiye 

sebagai Alternatif Bahan Ajar Kelas IX SMA. Adapun beberapa pertanyaan yang timbul dari 

hasil pemikiran tersebut adalah: 

 

1. Bagaimana unsur ektrinsik pada teks resensi “Si Anak badai” karya Tereliye? 

2. Dapatkah unsur ektrinsik dalam teks resensi “Si Anak Badai” karya Tereliye menjadi 

contoh pengajaran hidup yang baik bagi peserta didik? 

3. Bagaimanakah pemanfataan hasil kajian dijadikan bahan ajar pembelajaran teks resensi di 

sekolah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas XI SMA? 

Dari beberapa pertanyaan di atas, merupakan bagian dari pengembangan fokus rumusan 

masalah bab sebelumnya. Adanya pertanyaan ini untuk menyelesaikan masalah yang akan 

diteliti. Pembahasan ini bertujuan untuk penelitian dalam pertanyaan ini bisa terjawab di 

akhir penelitian 

Pembuatan bahan ajar dari Analisis Unsur Ektrinsik pada teks Resensi 

Si Anak Badai Karya TereLiye sebagai Alternatif Bahan Ajar Kelas 

XI SMA. 


