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Tinjauan Mata Kuliah 
   

pakah Sastra itu? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Setiap jawaban 
yang diberikan  tidak akan menimbulkan kepuasan penanya. Namun 

demikian, jika seseorang ditanya tentang apakah ia pernah membaca karya 
sastra. Jawabannya, “ya, pernah atau belum”. Atau, jika seseorang ditanya 
apakah ia menyukai sastra, dengan segera pula timbul jawabannya, “ya” atau 
“tidak”, sesuai dengan pengalaman keseharian hidupnya bergaul dengan 
sastra. Ini berarti, secara konseptual yang ditanya tidak dapat menjelaskan 
tentang “apa itu sastra”, tetapi dalam keseharian ia mengenal “sastra sebagai 
suatu objek yang dihadapinya. 

Dalam kehidupan keseharian pula, pada umumnya orang menyukai 
sastra. Kata-kata mutiara, ungkapan-ungkapan yang bersifat persuasif yang 
merupakan salah satu ciri khas keindahan bahasa sastra sering kali digunakan 
orang dalam situasi berkomunikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 
terdapat kecenderungan orang ke arah bersastra. 

Untuk memahami dan menikmati karya sastra diperlukan pemahaman 
tentang teori sastra. Teori sastra menjelaskan kepada kita tentang konsep 
sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan 
kita ke arah pemahaman dan penikmatan fenomena yang terkandung di 
dalamnya. Dengan mempelajari teori sastra, kita akan memahami fenomena 
kehidupan manusia yang tertuang di dalam teori sastra. Sebaliknya juga, 
dengan memahami fenomena kehidupan manusia dalam teori sastra kita akan 
memahami pula teori sastra. 

Modul Teori Sastra ini merupakan pengantar bagi Anda dalam 
mempelajari sastra lebih lanjut, seperti mata kuliah apresiasi dan kajian sastra 
dengan segala ruang lingkupnya yang akan mengantarkan Anda ke arah 
pemahaman, penikmatan, dan penghayatan terhadap karya sastra. Melalui 
modul ini, secara umum diharapkan Anda dapat memahami hakikat sastra 
dengan ruang lingkupnya sebagai bekal Anda dalam mempelajari apresiasi 
dan kajian sastra. Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalamnya disajikan 
urutan materi berupa: 
1. Ruang Lingkup Ilmu Sastra, 
2. Pengertian Sastra, 
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3. Jenis Karya Sastra, 
4. Struktur Karya Sastra, 
5. Puisi, 
6. Prosa, 
7. Drama, 
8. Pendekatan Pengkajian Sastra, serta 
9. Aliran dalam Karya Sastra. 
 

Semoga materi-materi yang di sajikan di dalam modul  Teori Sastra ini 
akan menambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang sastra sebagai salah 
satu disiplin ilmu humaniora yang akan memperkaya batin Anda dalam 
memahami fenomena kehidupan manusia yang dituangkan di dalamnya. 
Pelajarilah isi modul ini dengan saksama sehingga berguna bagi Anda dalam 
melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. 

 
 Selamat Belajar, Semoga Sukses! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


