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ABSTRAK 

 

 

Heny Fiasri.2017.Analisis Karakteristik Sastra Anak dalam Antologi Cerpen dan 

Puisi Anak-Anak Balon Keinginan Kurator Korrie Layun Rampan. 

Pembimbing I: Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd., Pembimbing II: Dian Lestari, 

M.A. 

Kata Kunci : Analisis Karakteristik Sastra, Cerpen, Puisi anak-anak. 

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya karakteristik pada cerpen dan puisi anak-

anak yang dapat dibedakan dengan cerpen dan puisi pada remaja dan dewasa.Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik tema, alur, tokoh dan latar pada 

sastra anak dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan Kurator 

Korrie Layun Rampan.Objek penelitian ini adalah kumpulan cerpen dan puisi anak-

anak Balon Keinginan Kurator Korrie Layun Rampan. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif  kualitatif karena mendeskripsikan fakta-fakta berdasarkan teori 

dan disusul dengan analisis. Berdasarkan hasil analisis pada antalogi cerpen dan puisi 

anak-anak Balon Keinginan Kurator Korrie Layun Rampan, karakteristik tema yang 

digunakan yaitu sosial, persahabatan, kasih sayang, kerja sama, keagungan Tuhan, 

kegigihan, dan pendidikan. Alurnya menggunakan alur maju karena tidak ada cerita 

yang diulang.Tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu manusia, hewan, peri-peri, dan 

kurcaci.Latarnya yaitu tentang kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehidupan faktual 

seperti di sekolah, di rumah dan istana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Heny Fiasri. 2017. Characteristic Analysis of Children's Literature in the Anthology 

of the Short Stories and Poems of Children's Desire Balloon Curator Korrie Layun 

Rampan. Mentor I: Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd., Mentor II: Dian Lestari, M.A. 

 

Keywords : Characteristic Analysis of Literature, Short story, Children poetry. 

 

The background of this research is the existence of characteristics in the short story 

and poetry of children that can be distinguished by short stories and poetry in 

adolescents and adults. The purpose of this study is to describe the characteristics of 

themes, plots, characters and backgrounds in children's literature in the anthology of 

short stories and poetry of children Desire Balloon Curator Korrie Layun Rampan. 

The object of this study is a collection of short stories and poetry of children Desire 

BalloonCurator Korrie Layun Rampan. This research uses descriptive qualitative 

method because it describes facts based on theory and followed by analysis.  Based 

on the results of the analysis on the anthology of short stories and poetry of children 

Desire Balloon Curator Korrie Layun Rampan,Characteristics of the theme used are 

social, friendship, compassion, cooperation, God's greatness, perseverance, and 

education. The plot uses the groove forward because no stories are repeated. 

The figures contained in the story are human, animal, fairy-fairy, and dwarf. The 

setting is about everyday life in accordance with the factual life as in school, at home 

and palace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Sastra mengandung eksplorasi mengenai kebenaran 

kemanusiaan.Sastra juga menawarkan berbagai bentuk motivasi manusia 

untuk berbuat sesuatu yang dapat mengundang manusia untuk 

mengidentifikasinya.Apalagi jika pembaca itu adalah anak-anak yang 

fantasinya baru berkembang dan dapat menerima segala macam cerita terlepas 

dari cerita itu masuk akal atau tidak. Masih banyak lagi kandungan yang di 

tawarkan  dan dapat diperoleh lewat bacaan sastra karena sastra bukan tulisan 

biasa . Isi kandungan yang memberikan pemahaman tentang hidup secara 

lebih baik yang diungkapkan lewat bahasa yang menarik. 

Salah satu bahan bacaan yang menarik untuk anak adalah membaca 

sastra karena sastra berbicara tentang hidup dan kehidupan, semuanya 

diungkapkan dengan cara bahasa yang khas. Anak-anak sebagai manusia 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang istimewa juga bersentuhan 

dengan sastra. Peneliti mengambil contoh, ketika seorang ibu menggendong 

anaknya, sering kita lihat sang ibu mendendangkan lagu untuk 

meninabobokan anaknya. Tidak sedikit orang tua mendongengi anaknya 

menjelang tidur, anak mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa 

puas hingga tertidur.Hal ini memberi gambaran bahwa sastra juga dibutuhkan 

anak, anak merasa nyaman dan senang menikmati sastra. 

Sastra terbagi dua yaitu sastra anak tradisional dan sastra anak 

modern.Sastra anak tradisional adalah sastra yang tumbuh dari perkembangan 



 

 

masyarakat seperti puisi, dongeng, legenda, maupun fabel.Sementara sastra 

anak modern adalah sastra yang diproduksi oleh pengarang individual 

misalnya cerpen dan puisi.Sastra tradisional merupakan hasil dari 

perkembangan masyarakat yang sangat erat dengan perkembangan 

masyarakat di mana sastra tersebut bernaung.Sementara sastra anak modern 

muncul sebagai hasil dari kreativitas seseorang. 

Sastra berfungsi menghibur dan sekaligus mendidik, sehingga paling 

sedikit yang diperoleh dari sastra yaitu memahami kebutuhan akan kepuasan 

 pribadi dan pengembangan kemampuan bahasa. Kepuasan pribadi setelah 

membaca karya sastra sangat penting, artinya selain mereka diminta 

menguasai keterampilan membaca selanjutnya karya sastra juga berfungsi 

mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. 

Salah satu bentuk karya sastra adalah cerita pendek .Cerita pendek 

atau sering di singkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif 

fiktif.Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya 

dibandingkan karya-karya fiksi yang lainnya sehingga paling ampuh sebagai 

media menyampaikan gagasan. Karena, cerita-cerita pendek mengandalkan 

teknik-teknik sastra seperti tokoh, alur, tema, gaya bahasa, sudut pandang, dan 

latar sehingga ketika dibaca oleh anak-anak akan menimbulkan kesan yang 

amat mendalam dan pesan yang disampaikan pun tersalur melalui unsur-unsur 

yang membangunnya. 



 

 

Karya sastra termasuk cerpen merupakan miniatur kehidupan yang 

diungkapkan dalam bahasa.Unsur-unsur kehidupan yang diaktualisasikan 

dalam karya sastra tersebut dapat diimplementasikan dalam unsur intrinsik 

karya sastra. Pada umumnya, para ahli membagi unsur intrinsik prosa rekaan 

atas alur, tema, tokoh, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. 

Cerpen seharusnya menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk 

dipisahkan dengan kehidupan di dunia nyata.Manusia terutama anak-anak 

adalah peran penting dalam drama kehidupan sebenarnya.Tokoh merupakan 

pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh-tokoh inilah yang berperan penting di 

dalam sebuah cerita yang terdapat dalam karya fiksi dan akan memerankan 

diri sebagai tokoh baik atau tokoh yang buruk.  

Tokoh dalam karya fiksi akan membawa cerita seakan-akan benar 

nyata. Banyak unsur yang menunjukkan perwatakan dan penokohan, 

penggambaran tingkah laku dan gaya bahasa. Selain tokoh, tema dan alur pun 

sangat berperan penting terhadap sebuah cerita disinilah titik pengisahannya 

dan bagaimana cerita dibuat dengan sedemikian rupa. 

Tema yang diangkat pada sastra anak beragam mengenai masalah 

kehidupan apalagi jika disangkutkan dengan tujuan penulisannya seperti 

pendidikan, pengajaran, budi pekerti, lingkungan, kebudayaan, anak mandiri 

dan lainnya sehingga membuat cerita menjadi benar-benar nyata.Melalui latar 

yang sesuai dengan dunia nyata membuat cerpen yang dibaca benar-benar 



 

 

hidup dan sesuai dengan kehidupan nyata, disinilah kenikmatan sebuah cerita 

yang kita baca. 

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab-

akibat. Bagi pembaca dewasa, tokoh bisa jadi lebih menarik, tetapi bagi anak 

pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi, bagaimana kisah selanjutnya, 

bagaimana akhirnya, dan lain-lain yang memerlukan jawaban itu lebih 

menarik. Hal itu semua menunjukkan arti pentingnya alur dalam cerita fiksi 

anak. 

Sebuah cerita fiksi yang hadir dengan menampilkan tokoh dan alur 

memerlukan kejelasan tempat dimana kejadian itu terjadi, kapan waktu 

kejadiannya, dan latar belakang sosial budaya masyarakat tempat para tokoh 

berinteraksi dengan sesame, Tanpa kejelasan hal-hal tersebut cerita yang 

dihadirkan kurang realistik dan berakibat kurang dapat dipahaminya cerita 

fiksi yang ditampilkan, itu artinya di dalam sebuah sebuah cerita fiksi 

memerlukan latar. 

Dengan demikian, karakteristik cerita fiksi anak juga di dukung dan 

dicerminkan oleh unsur-unsur fiksi yang membangunnya, baik yang tergolong 

unsur isi (apa yang ingin diungkapkan) maupun unsur bentuk (bagaimana cara 

menggungkapkannya). Kedua unsur isi dan bentuk haruslah jalin menjalin 

untuk menghadirkan sebuah cerita yang mengambil pusat perhatian dan pusat 

pengisahan dari kacamata anak.Hal itu tentu saja mempunyai persamaan dan 



 

 

perbedaan dengan teks fiksi untuk pembaca dewasa (Nurgiyantoro, 

2005:220). 

Berdasarkan uraian di atas.Peneliti melakukan penelitian tentang 

Analisis Karakteristik Sastra Anak dalam Antologi Cerpen dan Puisi Anak-

anak Balon Keinginan Kurator Korrie Layun Rampan. Penelitian ini adalah 

salah satu upaya untuk mendeskripsikan karakteristik sastra anak yaitu tema, 

alur, tokoh, dan latar di dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon 

Keinginan yang hanya mendeskripsikan karakteristik sastra anak yaitu 

kumpulan cerpen saja yang berjumlah 46 di dalam antologi cerpen dan puisi 

anak-anak Balon Keinginan. Cerpen anak-anak tersebut di kumpulkan oleh 

Korrie Layun Rampan dari Majalah Kompas dan Bobo dari berbagai edisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

PendidikanObjek penelitian ini adalah kumpulan cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan Kurator Korrie Layun Rampan. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif  kualitatif karena mendeskripsikan fakta-fakta berdasarkan teori 

dan disusul dengan analisis. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Tabel karakteristik tema cerpen dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan  

No 
Judul cerpen 

(Pengarang) 
Kutipan Tema 

Karakteristik 

tema sastra 

anak 

1 Naik Angkot 

(Alfonsus HP) 

Mawar tersenyum geli 

mendengar pertanyaan 

sahabatnya….(hal 7) 

Kadang Mawar iri dengan 

nasib baik sahabatnya 

itu….(hal 8). 

Persahab

atan 

Anak-anak 

selalu ingin 

berteman. 

 

 

 

 

 

Dari analisis 46 cerpen antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan 

kurator Korrie Layun Rampan terdapat tujuh tema yaitu Persahabatan, kasih sayang, 

sosial, pendidiakan, kegigighan, keagungan tuhan dan kerjasama di dalam cerpen 

tersebut. 



 

 

2. Tabel karakteristik alur cerpen dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan  

No 
Judul cerpen 

(Pengarang) 
Kutipan Alur 

Karakteristik 

alur sastra 

anak 

1 Naik Angkot 

(Alfonsus HP) 

a. Waktu istirahat Nia 

menghampiri mawar….  

b. Nia ingin pulang bersama 

mawar karena hari ini 

ibunya tidak bisa 

menjemput…. 

c. Mereka kemudian 

berjalan menuju jalan 

raya, kemudian mereka 

naik angkot putih…. 

d. Di perempatan Ramayana 

mereka turun.. Mawar 

berbelok dan Nia tetap 

lurus ke rumahnya (hal : 

7-11). 

 

Maju 

Penggambaran 

alur sangat 

sederhana 

sesuai dengan 

tingkat 

intelektual 

anak.  

  

Dari 46 analisis cerpen di atas alur yang digunakan di dalam semua cerpen 

tersebut adalah alur maju karena masing-masing cerita menunjukkan urutan cerita 

yang saling berkesinambungan tanpa adanya kisah cerita yang di ulang. 

 

 



 

 

3. Tabel karakteristik tokoh  cerpen dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan  

No 
Judul cerpen 

(Pengarang) 
Kutipan Tokoh 

Karakteristi

k Tokoh 

utama 

sastra anak 

1 Naik Angkot 

(Alfonsus HP) 

a. Nia dan Mawar 

bertemu di dekat 

pintu keluar (hal : 9). 

b. Mawar tersenyum 

geli mendengar 

pertanyaan 

sahabatnya. Nia, yang 

tinggal satu kompleks 

dengannya memang 

anak berada (hal : 7). 

c. Mawar segera naik 

diikuti Nia (hal : 9). 

 

 

1. Nia 

2.Mawar 

Nia adalah 

anak berada 

yang belum 

pernah naik 

angkot 

sebelumnya. 

Ia selalu di 

antar mobil 

pribadinya. 

Dari analisis 46 cerpen antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan kurator 

Korrie Layun Rampan.Terdapat bermacam-macam karakter tokoh yang terdapat di 

dalam cerpen dari manusia, binatang, dan peri-peri. 

 

 



 

 

4. Tabel karakteristik latar cerpen dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan  

No 

Judul 

cerpen 

(Pengarang) 

Kutipan 

Latar 

Tempat 

dan waktu 

Karakteristi

k latar 

sastra anak 

1 Naik Angkot 

(Alfonsus 

HP) 

1. …lalu berhenti di 

halte sekalian 

berteduh dari 

panas. Tak lama 

kemudian angkot 

berwarna putih 

berhenti dan kedua 

sahabat itu pun 

naik (hal : 9). 

2. Mereka menuju 

pasar, lalu turun 

dan mencari 

angkot biru menuju 

Depok (hal : 10). 

3. Di perempatan 

Ramayana, angkot 

berhenti seorang 

ibu dan kedua anak 

bersahabat itu 

turun (hal : 10). 

1. Siang hari 

2. Di 

sekolah 

4. Halte  

5. Di pasar 

6. Di 

perempatan 

Ramayana 

Kejelasan 

kejadian 

mengenai 

dimana 

terjadi dan 

kapan waktu 

kejadiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis 46 cerpen dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon 

Keinginan kurator Korrie Layun Rampan.Latar yang digunakan sangat faktual sesuai 



 

 

dengan isi cerita yang disampaikan seperti di sekolah, di rumah, di desa, dan lain-

lain.Sedangkan latar waktu yang digunakan yaitu pagi, siang, sore, malam hari, dan 

suatu hari.Latar waktu ini yang digunakan karena waktu ini mudah dikenali oleh 

anak. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Dari analisis 46 cerpen di dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan. Tema yang terdapat di dalam 

antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan kurator Korrie Layun 

Rampan yaitu sosial, persahabatan, kasih sayang, kerja sama, keagungan 

tuhan, kegigihan, dan pendidikan. 

Menurut Nurgiyantoro tema itu lazimnya berkaitan dengan berbagai 

permasalahan kehidupan kemanusiaan yaitu hubungan manusia dengan 

Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, dan 

manusia dengan lingkungan alam.Adapun tema yang yang berkaitan dengan 

hubungan manusia dan tuhannya adalah keagungan tuhan yaitu Asad dan 

kupu-kupu warna-warni dan Irfan dan burung pelatuk.Cerpen yang 

bertemakan persahabatan adalah manusia dengan sesama yaitu Naik Angkot, 

Kaos kaki Wimbo, Si penyelam koin, misteri di gua gong, toko kue 

persahabatan, Chemmy si ayam cemani, ada apa dengan Olla,  papan 

selancar dan salju untuk si malas. Selanjutnya cerpen yang bertemakan 



 

 

pendidikan adalah manusia dengan sesama yaitu mencoba menjadi anak 

baik, kembalikan milikku, poster mata-mata, gambarku tak berketombe, dan 

apa isi kado itu. Kemudian, cerpen yeng bertemakan sosial adalah manusia 

dengan sesama yaitu tempat yang indah, tangan-tangan yang ringan, misteri 

kampung Aru, yang aku suka, pedas tanpa cabai, Kim Woo dan gaun 

istimewa ratu, satu teman satu pohon, asal mula telaga pasir, tongkat ajaib 

Peri Lili, bukan milikku, relawan untuk relawan, kenapa harus malu, Kayla, 

membeli apel malang, tim penyelamat, dua gadis labu, domba berbulu emas 

dan si penyelam koin. Sedangkan cerpen yang bertemakan kasih sayang yaitu 

Anggi dan si putih, biarkan burung itu bebas, rumah di atas poohon, balon 

keinginan, hari pertama bersama kakek, kakek dan  biji matoa, hari kejut di 

negeri badut, adil bukan berarti sama, ibu jari ibu dan Himeka.Selanjutnya 

tema yang menyangkut tentang kegigihan adalah hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri yaitu ikan salem yang gigih dan sang pembelah gunung dan 

tema tentang kerja sama adalah hubungan manusia dengan sesama yaitu tuan 

senang acak-acakan dan tuan senang kerapian. 

Dari analisis 46 cerpen di dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan.Alur yang terdapat di dalam 

antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan kurator Korrie Layun 

Rampan yaitu keseluruhan cerita menggunakan alur maju karena tidak adanya 

cerita yang diulang.Tokoh di dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak 



 

 

Balon Keinginan kurator Korrie Layun Rampan adalah manusia, hewan, peri-

peri dan kurcaci dan latar di dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon 

Keinginan kurator Korrie Layun Rampan berlatarkan tentang kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan kehidupan faktual. Latar tempat yang digunakan 

dalam antologi cerpen dan puisi anak-anak Balon Keinginan adalah rumah, 

istana, taman,  hutan dan sekolah . Latar waktu yang digunakan adalah pagi 

hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan suatu hari. 

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

sastra yang menganalisis unsur tema, alur, tokoh dan latar 
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