
1 
 

Kesusastraan dan Kebahasaan 
Secara Komprehensif dan Holistik 

 

Cahyo Yusuf 

FKIP Universitas Tidar 

 

Abstrak 

 Wacana susastra prosa dianalisis dari (1) unsur 

pembangun sehingga dapat dipahami karakteristik susastra 

prosa itu dan (2) satuan bahasa: wacana, gugus kalimat, 

kalimat dan kata sehingga dapat dipahami sistem dan atau 

karakteristik satuan bahasa itu. Satu wacana susastra prosa 

dianalisis dari berbagai aspek (komprehensif) yang merupakan 

keutuhan (holistik) dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 

 Wacana prosa yang dipilih ialah cerita pendek. Cerita 

pendek dianalisis dari aspek susastra dan bahasa secara 

induktif. Cerita pendek itu juga dianalisis dari aspek lain, 

misalnya pendidikan, sosial, dan budaya.  

 

Pendahuluan 

 Penutur berbahasa Indonesia pada dasarnya merealisasi sistem bahasa 

dan karakteristik bahasa Indonesia yang diperoleh dan dipelajari. Sistem dan 

karakteristik bahasa Indonesia itu direalisasi dan ditransformasi menjadi satuan-

satuan-bahasa bahasa Indonesia. Atas pengetahuan dan pengalaman, penutur 

menggeneralisasi menjadi satuan-satuan bahasa Indonesia yang lain sehingga 

mereka lancar berbahasa Indonesia.  

 Penutur bahasa Indonesia melakukan analisis satuan bahasa Indonesia 

untuk menemukan dan memahami sistem-karaktersitik bahasa Indonesia. Atas 

pemahaman sistem-karakteristik bahasa Indonesia, penutur tepat (cermat) 

berbahasa Indonesia. Lancar dan tepat berbahasa Indonesia, keduanya perlu 

dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk mencapai kemahiran. Sesuai topik, 

lancar dan tepat berbahasa Indonesia, keduanya perlu diinternasionalkan. 

 Penutur asli telah memperoleh sistem dan karaktaristik bahasa Indonesia, 

mareka lancar dan tepat berbahasa Indonesia. Penutur asing pun perlu 

memperoleh dan belajar sistem-karakteristik bahasa Indonesia dalam bentuk 

perlatihan-perlatihan berbahasa Indonesia sehingga mereka lancar dan tepat 

berbahasa Indonesia. Kelancaran ini dipertegas dalam pengajaran bahasa 

Indonesia berupa pemahaman dan pentransformasian sistem-karakteristik 

bahasa Indonesia menjadi satuan-satuan-bahasa bahasa Indonesia sehinga 

mereka tepat atau benar berbahasa Indonesia. 
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 Wacana (susastra) perlu dipertegas dalam pengajaran bahasa Indonesia 

untuk kelancaran berbahasa Indonesia, misalnya cerpen “Nalea” dalam lampiran 

tulisan ini. 

 Untuk kebutuhan ilmu (praktis), dalam tulisan ini, wacana prosa dianalisis 

dari segi susastra, unsur intrinsik, untuk menemukan dan menentukan unsur-

unsur pembangunnya. Wacana prosa dianalisis dari segi kebahasaan: analisis 

wacana, gugus kalimat, kalimat, frasa, kata, dll untuk menemukan sistem dan 

karakteristiknya.  

 Wacana prosa dianalisis berdasarkan isi ditemukan, misalnya, nilai-nilai 

pendidikan, sosial, dan atau budaya. Berdasarkan wacana prosa itu, berbagai 

kegiatan berbahasa dapat dilaksanakan, misalnya diskusi atau mengungkapan 

kembali untuk kelancaran. Pengalaman-belajar menganalisis wacana prosa ini 

dapat mempertajam daya pikir dan daya nalar yang tinggi untuk ketepatan 

berbahasa Inonesia. 

 Wacana prosa yang dianalisis dalam tulisan ini ialah cerita pendek. 

Pertimbangannya, kegiatan analisis cerita pendek sudah banyak-hal yang bisa 

dideskripsikan, yaitu mencakupi kegiatan-kegiatan belajar di atas. Cerita pendek 

yang dipilih berjudul “Nalea”. 

 Sesuai isi leaflet seminar ini, pertanyaannya “Apa dan bagaimana 

menjadikan bahasa Indonesia dipandang penting di dunia?” Jawabnya tentu 

banyak, antara lain budaya baca, tulis dan analisis-intrinsik susastra prosa serta 

kebahasaannya.  

 

1. Bahasa Indonesia/Melayu 

 Dari segi jumlah, penutur bahasa Indonesia/Melayu menempati posisi 

relatif banyak dalam tataran internasional, lihat grafik di bawah ini. 

Penginternasionalan bahasa Indonesia banyak yang harus dilakukan, misalnya 

membuat gerakan dan menyistematiskan sistem-karakteristik bahasa Indonesia 

dalam bentuk buku. 

 Pemikiran di atas disederhanakan yang berikut: 

Berbahasa Indonesia Analisis Bahasa Indonesia 

 
Sistem dan Karakteristik Satuan Bahasa 

 
(direalisasi) 

 
Satuan Bahasa 

 

 
Satuan Bahasa 

 
(dianalisis) 

 
Sistem dan Karaktaristik Satuan Bahasa 
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Grafik: Bahasa di Dunia yang Paling Banyak Penuturnya:
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2. Unsur Pembangun Cerita Pendek “Nalea” 

a. Tema 

Tema cerita pendek “Nalea” ialah kisah gadis kecil yang hidupnya tidak 

menentu ketika ketika bayi, ia dibuang dalam kardus di dekat jembatan oleh 

seorang wanita bermobil lalu lalu bayi dipungut dan diasuh lelaki pemulung 

yang tidak punya rumah, ia “dikaryakan” pada masa bayi dan anak.   

 

b. Alur 

Alur cerita pendek “Nalea” ialah alur campuran. Bagian awal cerita 

pendek ini mengisahkan dengan alur lurus (p1-27): gadis kecil yang perjalanan 

hidupnya serba kekurangan: sakit tidak terobati, tidur di kios lalu dikejar 

petugas penertiban dan suatu ketika kiosnya pun diangkut petugas dan masa-

suka ketika masih di kios, ia masih bisa bermain-main dengan teman 

sebayanya, misalnya dengan Salem.  

Bagian tengah cerita pendek ini mengisahkan, dengan sorot balik 

(flashback) (p28-p30), ketika masih memulung barang bekas, lelaki itu melihat  

seorang wanita meletakkan kardus di bawah sudut jembatan layang lalu 

wanita itu masuk mobil dan pergi, ketika lelaki itu mendekati, didapati di 

dalam kardus itu terdapat bayi. Lelaki itu iba lalu merawatnya, lelaki itu 

memberi nama Nalea. Ketika Nalea berusia satu tahun, beberapa pengemis 

wanita sering menyewanya. Ketika sudah bisa berjalan, Nalea ikut memulung 

sampah. Ketika umur enam tahun, Nalea menjadi pedagang asongan. Hidup 

Nalea dan ayahnya selama setengah tahun berada di titik terbaik, karena masa 

kampanye wali kota, tidak ada penggusuran, termasuk kiosnya.  

Bagian akhir cerita pendek ini mengisahkan, dengan alur lurus (p31-p46), 

hari mulai senja, lelaki itu berjalan sambil menggendong Nalea. Mata lelaki itu 

mulai berkunang-kunang, kepalanya berat tetapi ia bertahan. Hari mulai gelap, 

mereka mencari tempat beristirahat, mareka menunggu toko-toko tutup agar 

bisa istirahat di emperannya. Lelaki itu terlihat semakin menggigil, lelaki itu 

tetap menyelimuti anaknya. Malam pun lantas menidurkan keduanya, dalam 

kebisingan kota, dalam sisa hujan. Esok hari, gadis kecil itu menggoyang-

goyang tubuh ayahnya. Gadis itu menepuk-nepuk pipi ayahnya. Tapi tak ada 

gerakan. “Ayah?”  

Alur cerita ini terdiri atas (1) pengawatan pada p1-p7, (2) penanjakan 

pada p8-p41, dan (3) puncak p42-p46. 
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c. Penokohan 

Tokoh cerita: (1) (anak) gadis (kecil), Nalea, ia, curut, bayi, (2) ayah, 

lelaki, ia, (3) petugas (penertiban berseragam), satpol, (4) bocah (sebaya 

Nalea), anak kecil, (5) preman, pengamen, pedagang asongan, (6) 

(perempuan) pengemis, peminta-minta, (7) wali kota, (8) Salem, bocah-bocah, 

dan (9) seorang wanita. 

Dilihat caranya, pengarang langsung menyatakan kondisi atau sifat 

tokoh dan pengarang menyatakan kondisi atau sifat toko melalui penceritaan 

atau dialog para tokoh: 

(1) Tokoh cerita Nalea dinyatakan: 

(a) secara langsung gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru (p1), 

Sepertinya biasa, ia berkumpul dengan bocah berkumpul sebayanya 

yang berpakaian lusuh. (p5), 

(b) secara tidak langsung, pelukisan melalui diri tokoh yang dilukiskan 

dengan tokoh lain, Adakah yang lebih menyenangkan melihat 

beberapa anak kecil tertawa riang, yang bahkan giginya belum 

lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini 

sesuangguhnya teramat kelas? Namun begitulah kebahagiaan mereka 

mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh dari 

arah belakang. (p5),  

(c) secara tidak langsung, pelukisan melalui keadaan tokoh (keadaan fisik 

atau ujud dan keadaan yang dimiliki tokoh dalam penceritaan) Nalea 

masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringkat, membuat helai 

rambutnya menempel di kening. Nafasnya berat, dan matanya 

setengah terpejam. (p4),  

(d) secara tidak langsung, pelukisan melalui sikap tokoh dalam 

mengahadapi sesuatu (beberapa ucapan atau perbuatan) Nalea segera 

teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar dua ratus meter dari situ. 

Ia pun langsung berlari, menyeberang jalan, mengejutkan beberapa 

pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. (p9), 

(c) secara tidak langsung, melalui dialog antartokoh “Sepertinya kamu 

masuk angin.” (p2). 

(2) Tokoh cerita ayah dinyatakan:  

(a) secara langsung, Lelaki itu menyentuh kening Nalea, dan memang 

terasa hangat, (p2), 
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(b) tidak langsung, dialog, yaitu pelukisan melalui diri tokoh dengan tokoh 

lain, Ayah! Ayah! Aku dikejar satpol. (p12). Ha? Dalam keadaan 

setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk. (p13). 

 

 

d. Pusat Pengisahan 

Dalam penceritaan, pengarang peninjau, pengarang tidak berperan atau 

tidak di dalam cerita, pelaku cerita menggunakan nama orang lain: Nalea, 

Ayah, dll. Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin (p1). “Ini, 

pakai jaket,” kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea, dan memang 

terasa hangat. “Seperti kamu masuk angin.” (p2). Pengarang serba hadir, 

Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar dua ratus meter dari 

situ. (k1, p8) dan Gadis itu teringat beberapa temannya … (p21-22), dst. 

 

e. Tegangan dan Padahan 

Bagian cerita pada paragraf 6-7 merupakaan tegangan (suspen). 

Kelanjutan cerita itu sengaja disembunyikan. Bahkan, paragraf 8-17, 

tegangannya semakin kuat. Setelah tanda ◊ ◊ ◊, paragraf 18-22 menunjukkan 

situasi menjadi netral. Paragraf 24 mulai menunjukkan padahan 

(foreshadowin) dan terus menanjak 26 tetapi langsung dijawab pada paragraf 

27-28. Mulai paragraf 33 pada kalimat 2-3, paragraf 38 pada kalimat 2-3, 

paragraf 34 pada kalimat 2-3, dan paragraf 37 kalimat 2 merupakan tegangan. 

Cerita itu mulai berakhir paragraf 45, lalu berakhir paragraf 46. 

 

f. Gaya Berbahasa 

Bahasa Indonesia yang digunakan sangat lugas sehingga mudah 

diketahui jalan dan isi cerita. Secara khusus, bahasa yang bergaya: Kemilau 

basah lampu-lampu jalan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor, 

semuanya adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota (k2, 

p3); Matahari makin rendah di barat  (k1, p33).  Ia menghamparkan alas dari 

koran (k3, p34); Malam pun lantas menidurkan keduanya, seperti nina bobo 

paling sunyi, dalam dingin sisa hujan yang seakan tanpa jeda (p39); Bus kota 

penuh dengan wajah-wajah membisu (k7, p40). 

 

Kajian susastra prosa ini perlu dikenalkan kepada penutur bahasa Indonesia. 

Implikasinya, bahasa Indonesia mampu mengungkapkan gagasan imajinatif. Jika 

digeneralisasi, bahasa Indonesia mampu mewujudkan karya-karya susastra, 
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mengungkapkan gagasan susastra yang indah gaya bahasanya. Ini merupakan daya 

tarik, daya pikat, daya motivasi untuk belajar dan mempertajam kemampuan 

berbahasa Indonesia. 

 Gagasan ini memberikan pemahaman dan motivasi agar mereka belajar 

bahasa Indonesia, lancar berbahasa Indonesia. Pemahaman dan pemotivasian 

dalam menyimak, bertutur, membaca dan menulis, termasuk bersusastra Indonesia. 

 

3. Satuan Bahasa:  Cerita Pendek “Nalea” 

a. Kewacanaan 

Berdasarkan jenis (1) media, cerpen “Nalea” ialah wacana tulisan, (2) 

keaktifan partisipan, cerpen “Nalea” termasuk monolog prosa, (3) tujuan, 

cerpen “Nalea” termasuk wacana naratif, (4) genre sastra, cerpen “Nalea” 

termasuk wacana prosa, (5) isi, cerpen “Nalea” termasuk susastra. 

Berdasakan struktur, (langsung) isi terdapat paragraf 1-41 dan penutup 

terdapat pada paragraf 42-46. 

Berdasarkan antarparagraf, wacana cerpen Nalea terdapat kohesi dan 

koherensi yang berikut: 

(1) “Woi!” Sial anak kecil liar! (p9) berkohesi dengan (p8);  

(2) Nalea terus lari. (10) berkohesi dengan (p9);  

(3) Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil (p11) berkohesi dengan (10); 

(4) “Ayah, kapan mau ambil kios kita lagi?” (p19) berkohesi dengan (p18); 

(5) “Tidak bisa, Nalea. (p20) berkohesi dengan (p19); 

(6) Bayangan itu sesungguhnya bukan hal baru bagi Nalea. (p22) berkohesi 

dengan (p21); 

(7) Lelaki itu tersenyum. (p25) berkohesi dengan (p24); 

(8) Ibumu …. Lebih cantik. (p27) berkohesi dengan (p26); 

(9) Nalea tersenyum. (p28) berkohesi dengan (p27); 

(10) Akhirnya mereka melihat emperan took alat-alat musik yang sepi dan 

cukup bersih. (p24) berkohesi dengan (p34); 

(11) “Ayo pulang, Yah.” (p35) berkohesi dengan (p34); 

(12) Kita tidak pernah punya rumah …. (36) berkohesi dengan (p35); 

(13) Gadis kecil itu memeluk ayahnya. “Lho, badan ayah juga panas?” (p37) 

berkohesi dengan (p36); 

(14) Namun lelaki itu tetap menyelimutinya. (p38) berkohesi dengan (p37); 

(15) Malam pun lantas menidurkan keduanya …. (p39) berkohesi dengan 

(p38); 
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(16) Gadis kecil itu menggoyang-goyang tubuh ayahnya …. (p43) berkohesi 

dengan (p42). 

Paragraf-paragraf 1-46 terdapat hubungan makna (koherensi) karena isi 

setiap paragraf “dibantu daya imajinasi” pembacanya atas isi cerpen itu. 

 

b. Gugus Kalimat 

Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum 

juga reda sejak sore tadi. Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan 

genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. 

(paragraf pertama) 

Jika dirinci, dilihat hubungan gugus kalimat di atas, kalimat satu dan 

kalimat dua terdapat hubungan bentuk, kata juga pada kalimat dua 

menunjukan penanda hubungan bentuk dengan kalimat dua. Selanjutnya, 

kalimat satu dan dua terdapat kohesi. Kalimat satu terdapat makna ‘wajah 

pucat, bibir membiru, situasi dingin’, sedangkan kalimat dua ‘hujan belum 

reda sejak sore hingga malam’. Kalimat satu dengan kalimat dua itu terdapat 

hubungan makna. Selanjutnya, hubungan makna ini terdapat koherensi. 

Kalimat tiga terdapat makna ‘jalan basah, sebagian ada genangan pekat’ 

sehingga menunjukkan adanya hubungan makna dengan kalimat dua. Kalimat 

dua dan kalimat tiga ini pun terdapat koherensi. 

 

c. Kalimat 

Jika gugus kalimat di atas dianalisis dari segi kategori sintaktis: 

(1) kalimat satu Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. 

pada p1 pertama terdiri atas dua klausa: 

(1.1) gadis kecil itu   memucat  
       N      V 

     Klausa (1) terdiri N V 

     Inti klausa (1.1) berupa 

     gadis  memucat 

        N   V 

     Klausa inti pada klausa (1.1) pun terdiri atas N V (Nomina Verba). 

(1.2) bibirnya  membiru (karena dingin) 

           N         V           (FT) 

Klausa (1.2) terdiri atas N V (FT). Satuan bahasa di antara kurung (…) 

menandakan bersifat opsional, artinya bisa hadir dan bisa tidak hadir 

dalam kontruksi klausa itu. 

Inti klausa (1.2) berupa 
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bibir  membiru 

        N           V 

     Klausa inti pada klausa (1.2) pun terdiri atas N V. 

 

(2) Kalimat dua Hujan belum juga reda sejak sore tadi. pada p1 terdiri atas 

satu klausa: 

     hujan  belum juga reda  (sejak sore tadi) 

           N                Adj       (FT) 

       Klausa pada kalimat (2) terdiri atas N Adj (Nomina Adjektiva). Frasa di 

antara tanda kurung (…) bukan lah inti tetapi menerangkan bahwa ‘hujan, 

belum reda, sejak sore’. 

      Inti klausa pada kalimat (2) 

      hujan  reda 

          N      Adj 

Klausa (2) hujan  belum juga reda  (sejak sore tadi) dan kalusa inti terdiri 

atas N Adj (Nomina Adjektiva). 

 

(3) Kalimat tiga Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan 

pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. pada p1 

terdiri atas tiga klausa: 

(3.1) jalanan  basah        

  N         Adj 

         Kalusa (3.1) terdiri N Adj. 

(3.2) sebagiannya  menampakkan  genangan pekat  

              N       V          N 

        Inti klausa (3.2)  

        sebagian  menampakkan  genangan 

   N            V          N 

        Klausa (3.2) dan inti-kalusanya terdiri N V N (Nomina Verba Nomina). 

(3.3) (seperti) menandakan begitu kelamnya  kehidupan kota ini 

   N              V   N 

         Inti klausa (3.3)  

         (seperti) menandakan  kehidupan 

  N           V   N 

       Klausa (3.3) terdiri N V N (Nomina Verba Nomina). 
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Klausa (3.1) terdiri atas N Adj yang ruas-ruanya berupa inti. Klausa (3.2) terdiri 

atas N V N. Klausa (3.3) terdiri atas N N. 

 

Jika melakukan analisis berbagai tuturan, susastra prosa, karya jurnalistik, 

karya ilmiah, sistem-karakteristik satuan bahasa itu dapat dideskripsikan. Berikut 

contoh sistem kalimat yang merupakan satuan langsung wacana. 

Tabel Sistem Kalimat Bahasa Indonesia 

No. Fungsi Sintaktis Kategori Sintaktis 

1 S-P Orang itu sedang tidur. N-V Adik menangis. 

2 S-P-O Ayah membeli mobil baru. N-V-N Kakak mencipta lagu. 

3 S-P-Pel Belaiu menjadi ketua. N-V-N-N Ayah membelikan ibu sepotong roti. 

4 S-P-Ket Kami tinggal di Jakarta. N-V-FT Mahasiswa tinggal di Dumpoh. 

5 S-P-O-Pel Dia mengirimi ibunya 
uang. 

N-N Orang itu dosen.  

6 S-P-O-Ket Pak Raden memasukkan 
uang ke bank. 

N-Adj Kucing ini sakit. 

7 - N-Num Adik saya satu. 

8 - N-FD Guru di kelas. 

Sistem kalimat bahasa Indonesia berdasarkan fungsi sintaktis bersumber “Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indoesia”, sedangkan sistem kalimat bahasa Indonesia berdasarkan kategori sintaktis 

bersumber “Pengajaran Kalimat Tinjauan Fungsi dan Kategori Sintaktis” 

 

d. Kata 

Kata yang menarik dianalisis untuk menemukan sistem dan atau 

karakterisknya, antara lain: 

(1) Verba: 

(a) membayangkan (p4) pada kalimat Lelaki itu tak bisa membayangkan 

perasaan anak gadisnya setelah segala … berunsur sufiks –kan. Verba 

membayangkan termasuk ekatransitif yang diikuti nomina non-

persona.  

(b) mengejutkan (p8), pada kalimat Ia pun langsung berlari, menyeberang 

jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas 

membunyikan klakson berkali-kali. berunsur sufiks –kan. Verba 

mengejutkan  termasuk ekatransitif yang diikuti nomina persona. 

(c) membangunkan (p11) pada kalimat Ia membuka pintu samping kios, 

membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. 

Berunsur sufiks –kan. Verba membangunkan termasuk ekatransitif 

yang diikuti nomina persona. 

 

(2) Nomina: 

(a) penertiban (p5)  



11 
 

Jika dianalisis dari segi morfofonemik, model penataan (item and 

arrangement), kata penertiban terdiri atas morfem peN—an + tertib 

→  penertiban. Kata penertiban atau pen-(t)erti-ban mengalami 

pengubahan (N) pada peN- menjadi /n/ pada pen-, /t/ pada tertib 

mengalami penghilangan fonem dan fonem /b/ pada tertib 

mengalami penggeseran fonem ke sufiks –an.  

Jika dianalisis dari segi morfofonemik, kata pertokoan di bawah ini 

mengalami menambahan /w/ sehingga menjadi /pәrtokowan/. 

(b) pertokoan (p7) 

Jika dianalisis dari segi makna, model proses (item and process), kata 

penertiban bermakna ‘proses menertibkan’. Karena itu, kata 

penertiban berasal dari verba menertibkan.  

Jika dianalisis dari segi makna, model proses, kata pertokoan 

bermakna ‘perihal/tempat bertoko’. Karena itu, kata pertokoan 

berasal dari verba bertoko. 

Selain bernilai indah dalam susastra prosa, bahasa Indonesia juga mampu 

mengungkap karya ilmiah. Bahasa Indonesia juga dapat dikaji secara ilmiah. Hasil 

pengakajian ilmiah mampu menemukan sistem bahasa: sistem kewacanaan, 

sistem gugus kalimat, sistem kata atau klausa, sistem frasa, dan sistem kata. 

Selain itu kajian bahasa Indonesia mampu menemukan karakteristik, terutama 

karakteristik verbanya yang menduduki predikat.  

Sistem dan karakteristik inilah yang perlu dipertajam dalam pengajaran 

BIPA, agar pelajar ‘orang yang belajar’ bahasa Indonesia mampu meningkatkan 

kecermatan atau ketepatan berbahasa Indonesia. 

  

4. Nilai Dikdik, Sosial dan Budaya Cerita Pendek “Nalea” 

Berdasarkan isi, cerita pendek “Nalea” mengisahkan seorang laki-laki menemukan 

bayi dalam kardus yang dibuang orang bermobil, bayi diasuh lalu beranjak anak. 

Anak ini mengalami nasib yang sangat kurang beruntung dari berbagai aspek 

kehidupan: asepek ekonomi, aspek pendidikan, aspek pergaulan social, budaya, dll. 

karena penemu bayi yang sekaligus pengasuh ini orang laki-laki yang sangat 

kekurangan. 

 Nilai didik, misalnya: “Ini, pakai jaket,” kata ayah. (k1, p2); Nalea masih 

berbaring di pangkuan lelaki itu. (k1, p4); “Kita hanya harus menjalani hidup ini 

dengan sebaik-baiknya, kata lelaki itu ketika Nalea berumur enam tahun.  (p29). 

 Nilai sosial, misalnya Bayangan itu sesungguhnya bukan hal baru bagi Nalea. 

Ini hanya bagian lain dari hari-hari yang biasa (p22);  
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 Nilai budaya, misalnya “Wow! Sial anak kecil liar! Mampus saja! (K9); “Oh, 

jadi curut kecil di sini,” salah seorang petugas berkata … (k1, p14); Ketika usia Nalea 

satu tahun, beberapa pengemis sering menyewanya untuk digendong mengemis 

seharian (k8, p28); Namun apakah yang bisa ditawarkan televisi kepada mereka? 

Selain acara penikahan selebritis, televisi … (p31). 

 Nilai campuran, didik, sosial dan budaya, misalnya sebenarnya lelaki itu 

sudah lama ingin bercerita … (p28); Saat itulah, lelaki itu merasa iba, lalu 

merawatnya (k5, p28). 

 

Penutup 

 Jika pembaca cerpen melihat perihal yang dialami seorang laki-laki, apakah 

yang dilakukan? Jika pembaca cerpen melakukan yang sama atau seperti laki-laki 

itu? Apakah yang engkau lakukan? .... Jawaban atas pertanyaan itu bisa bermacam-

macam: (1) bayi itu diambil lalu dijual? Bayi itu diambil dan diasuh lalu nanti 

diberdayakan? Bayi dirawat dan disekolahkan? dll, (2) Bayi diambil dan diasuh 

setelah anak atau remaja ditunjukkan orang kepada orang tuanya? Tentunya bisa 

terjadi peristiwa yang lain lagi. 

 Tindakan orang yang membuang bayi merupakan tindakan yang tidak mulia, 

sedangkan orang laki-laki itu memungut bayi merupakan tindakan mulia. Karena 

daya penghasilan orang laki-laki itulah, anak itu “diperdaya” menjadi pemulung, 

pedagang kaki lima, hidup dan tidur di jalanan, dikejar-kejar petugas, dll. 

 Tabel sistem kalimat bahasa Indonesia di atas merupakan simpulan kalimat-

kalimat bahasa Indonesia. Sistem kata dapat dibaca pada buku “Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia” disederhanakan. 
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