
SASTRA MELAYU KLASIK tahukah kam u apa itu sastra melayu klasik? 
Karya sastra melayu klasik sebenarnya merupakan bagian dari cerita 
rakyat yang berkembang di daerah melayu. Sastra melayu klasik 
merupakan gambaran keadaan masyarakat lama, yang masih berpola 
pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. 
Disebut sastra melayu klasik karena bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa Melayu. Satu contoh dari karya sastra Melayu Klasik adalah 
Hikayat, yang berbentuk prosa. Nah, setelah mengetahui pengertiannya 
tentu kamu penasaran ‘kan seperti apa ciri-ciri dan unsur yang ada pada 
sastra melayu klasik? Yuk, kita pelajari. 

Ciri-ciri Karya Sastra Melayu Klasik 

1. Nama penciptanya biasanya tidak diketahui (anonim) 

Karya sastra melayu klasik bersifat anonim atau tidak diketahui siapa 
pengarangnya. Hal ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang 
yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk 
menyajikan sebuah karya yang menitikberatkan pada fungsi cerita. 

2. Berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, 
terutama dalam bentuk puisi 

Karya sastra klasik mempunyai aturan-aturan yang mengikatnya. Salah 
satu contohnya adalah dalam bentuk puisi yang mempunyai aturan bait, 
rima, dan lain sebagainya. 

3. Penggunaan bahasanya dipenuhi dengan ungkapan, peribahasa, 
dan majas (bahasa kias) 

Seperti dalam puisi atau prosa, karya sastra melayu klasik syarat akan 
ungkapan serta peribahasa yang kaya akan makna. 

4. Penyebarannya disampaikan secara lisan karena belum 
berkembangnya budaya tulis 

Penyebab utama mengapa karya sastra klasik disebarkan secara lisan 
adalah pergerakan zaman dahulu yang sangat lambat. Maka, penyebaran 
budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya 
cerita dibandingkan tulisan. 

5. Karena disampaikan secara lisan, ceritanya banyak berubah dan 
memiliki banyak versi 



Salah satu pengaruh dari penyebaran cerita secara lisan adalah 
berubahnya cerita dari yang aslinya. Saat menyebarkan sebuah cerita 
secara lisan pasti akan ada cerita yang hilang atau bahkan ditambahkan 
oleh yang menceritakan. 

Hikayat Hang Tuah (Sumber: blacktrianglesilat.com) 
 

Baca juga: Pengertian Hikayat dan Karakteristiknya 

Unsur-unsur Intrinsik Karya Sastra Melayu Klasik 

Unsur-unsur intrinsik karya sastra melayu klasik hampir sama dengan 
karya sastra prosa lainnya, seperti tema alur, latar, penokohan, dan 
amanat. 

1. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. 

2. Alur atau plot adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi 
rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum 
sebab akibat serta logis. Alur tersebut ada yang berupa alur maju, alur 
mundur, atau alur campuran. 

3. Penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian atau pewatakan 
tokoh-tokoh dalam cerita. 

4. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan keadaan terjadinya 
suatu peristiwa. 

5. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. 



 

Latihan Soal 

Teks berikut untuk menjawab soal 1 

Kata Bayan, “Adalah konon seorang perempuan terlalu baik parasnya. 
Maka ia nikah dengan seorang laki-laki terlalu amat cemburuan; selama 
ia duduk dengan istrinya itu, jangankan ia pergi berniaga, berjalan jauh 
pun ia tidak pernah. Hatta, beberapa lamanya maka segala harta yang 
dibawanya pun habislah. Maka, kata perempuan itu, “Hai, Tuan Hamba! 
Betapa hal kita ini? Tiada lagi yang dimakan, baiklah Tuan pergi berlayar 
mencari makanan! Apakah kesudahnya demikian ini? Maka, sahut 
suaminya, “Tiada aku mau bercerai dengan Tuan dan tiada aku percaya 
akan dikau kalau-kalau peninggalku ini dikau berbuat jahat. 

Soal 1 

Pembuktian karakteristik sastra melayu klasik dalam teks tersebut 
adalah…. 

A. Pusat cerita di sekitar istana raja (istanasentris) 
B. Pelaku cerita atau tokohnya berupa binatang 
C. Penggunaan bahasa Melayu lama, yaitu: konon dan hatta 
D. Menggunakan kemustahilan atau keajaiban 
E. Menceritakan kesaktian seseorang secara berlebihan 

Jawaban: C 



Pembahasan: ciri karya sastra Melayu Klasik yang tampak pada kutipan 
tersebut adalah penggunaan bahasa Melayu lama, yang memuat 
kata konon dan hatta. 

Sudah paham 'kan Squad? Pasti akan semakin mudah nantinya jika 
kamu bertemu dengan soal mengenai sastra melayu klasik. Yuk, tambah 
juga pemahaman materimu dengan berlangganan ruangbelajar. Ada 
video belajar beranimasi, latihan soal, serta rangkuman yang akan 
membuat #BelajarJadiMudah. 

https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-sastra-melayu-klasik 

Mengenal Sastra Melayu Klasik; Shabrina Alfari Apr 20, 2018 
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Karya Sastra Melayu Klasik 

Oleh Dosen Pendidikan 2Diposting pada 28/05/2021 
Karya Sastra Melayu Klasik – Pengertian, Ciri, Jenis, Unsur & 
Contoh – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas 
mengenai Karya Sastra Melayu Klasik yang dimana dalam hal ini 
meliputi pengertian, ciri, jenis, unsur dan contoh, untuk lebih memahami 
dan mengerti simak ulasan dibawah ini. 

 

 
 

Pengertian Karya Sastra Melayu Klasik 

Baca Cepat  tampilkan  



Sastra Melayu Klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat 
lama atau tradisional yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan 
terikat oleh adat istiadat. 

 

Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum 
periode 20-an. 

 

Pada awalnya bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan 
secara lisan dari mulut ke mulut dan turun temurun. Menurut A. Ikram, 
dalam bukunya Filologi Nusantara (Jakarta: Pustaka Jaya 1991, hal. 220) 
Sekarang cerita rakyat ditulis dan diterbitkan menjadi buku, seperti halnya 
cerpen atau novel. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Resensi – Pengertian, 
Fungsi, Unsur, Sistematika dan Contoh 

 

Sastra melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra indonesia yang 
dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada 
waktu itu berkembang dilingkungan masyarakat sumatera seperti 
“minangkabau,langkat, tapanuli  dan daerah sumatera lainnya”, orang 
tionghoa dan masyarakat indo-eropa. 

 

Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk 
syair, hikayat dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut 
sebagai sastra melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di 
daerah melayu pada masa sebelum dan sesudah islam hingga mendekati 
tahun 1920-an di masa balai pustaka. 

 

Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa 
Melayu Kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi, bahkan 
sastra tersebut tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan 
Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan wangsa Syailendra di beberapa 



tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. 
Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat, 
meskipun dokumen terbanyak kebanyakan mulai berasal dari abad ke-
18. 

 

Ciri-Ciri Karya Sastra Melayu Klasik 

Karya sastra melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra 
modern, untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya 
melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya, 
untuk karya sastra melayu klasik ciri-cirinya adalah anonim, bertema 
istana sentris, bernilai budaya lokal dan disebar secara lisan, uraiannya 
adalah sebagai berikut: 

 

1. Anonim 

Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya, ini disebabkan 
karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas 
sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan maha karya yang 
menitikberatkan pada fungsi cerita. 

 

Beberapa contoh dari karya sastra melayu klasik  pada umumnya 
terdapat di setiap cerita-cerita klasik, seperti “Hikayat hang tuah”, Hikayat 
raja indra”, “hikayat indra bangsawan”, “Hikayat malim demam” 

 

2. Bertema Istana sentris 

Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau 
pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita 
selalu bahagia. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : “Bercerita” 10 Pengertian 
Menurut Para Ahli & ( Jenis – Manfaat – Tujuan ) 

 



3. Bernilai budaya lokal 

Ciri yang ketika dari karya sastra melayu klasik adalah penciptaan karya 
sastra melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari 
Cerita kaya sastra melayu klasik pembaca bisa mendapat gambaran 
moral masyarakat yang hidup pada jaman dulu 

 

4. Disebar secara lisan 

Ciri yang terakhir ialah disebarkan secara lisan. penyebab utamanya 
adalah  pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan 
dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, 
penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat 
tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. 
Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens 
memberikan nilai-nilai positif nan terdapat di dalam cerita sehingga pesan 
moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan 
lebih cepat dan efektif. 

 

5. Didaktis 

Memberikan pesan mendidik kepada masyarakat baik pesan moral 
maupun pesan keagamaan atau religius. 

 

6. Tradisional 

Mempertahankan kebiasaan masyarakat jaman dulu atau adat istiadat. 

 

7. Klasik imitatif 

Bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. 

 

8. Universal 

Dapat berlaku dimana saja, kapan saja, siapa saja. 



 

Jenis-Jenis Karya Sastra Melayu Klasik 

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis karya sastra melayu klasik, terdiri 
atas: 

 

1. Berbentuk puisi 

Karya sastra klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam 
jenis. Diantaranya adalah; 

 

a. Mantra 

adalah rangkaian kata yang mengandung rima danirama yang dianggap 
mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh seorang dukun 
atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya. 
Namun, hakikat mantra itu sendiri adalah doa yang diucapkan oleh 
seorang pawang dalam keadaan trance ‘kerasukan’. Di dalam mantra 
yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kekuatan bunyi 
yang bersifat sugestif. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Bahasa Sansekerta 
adalah 

 

Contoh mantra: 

Pulanglah engkau kepada rimba sekampung, 
Pulanglah engkau kepada rimba yang besar, 
Pulanglah engkau kepada gunung guntung, 
Pulanglah engkau kepada sungai yang tiada berhulu, 
Pulanglah engkau kepada kolam yang tiada berorang, 
Pulanglah engkau kepada mata air yang tiada kering, 
Jikalau kau tiada mau kembali, matilah engkau. 

 

b. Bidal 



Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan 
dan membayangkan sindiran. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Seloka adalah 

 

1. Contoh Bidal Ungkapan 

1. Tangan panjang artinya suka mencuri 
2. Ringan tangan artinya suka membantu 
3. Besar kepala artinya sombong 

 

2. Contoh Bidal Pepatah  

 Anjing menyalak tidak menggigit artinya mulut besar tetapi penakut. 
 Besar pasak daripada tiang artinya besar pengeluaran dari 

pendapatan. 

 

3. Contoh Bidal Perumpamaan  

1. Bagai durian dengan mentimun artinya orang kecil melawan orang 
besar pasti akan kalah. 

2. Seperti kerbau di cocok hidung artinya orang yang bodoh selalu 
menurut perintah orang lain. 

 

4. Contoh Bidal Tamzil  

 Ada ubi ada talas, ada budi ada balas 

 

5. Contoh Bidal Ibarat  

1. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak hendak 
2. Ibarat bunga, segar dipakai layu dibuang 



 

6. Contoh Bidal Kata arif 

 Senangkanlah hatimu dengan menyenangkan hati orang lain. 

 

7. Contoh Bidal Pameo  

1. Sekali merdeka tetap merdeka. 

 

c. Talibun  

Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai 
sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris ( mulai dari 6 baris hingga 20 
baris). Berirama abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde, dan seterusnya. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Puisi adalah 

 

Contoh Talibun : 

Kalau anak pergi ke pekan 
Yu beli belanak beli 
Ikan panjang beli dahulu 
Kalau anak pergi berjalan 
Ibu cari sanakpun cari 
Induk semang cari dahulu. 

 

d. Seloka 

Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik, berisikan pepetah maupun 
perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. 
Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair, 
terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. 

 



Contoh seloka 4 baris: 

anak pak dolah makan lepat, 
makan lepat sambil melompat, 
nak hantar kad raya dah tak sempat, 
pakai sms pun ok wat ? 

 

Contoh seloka lebih dari 4 baris: 

Baik budi emak si Randang 
Dagang lalu ditanakkan 
Tiada berkayu rumah diruntuhkan 
Anak pulang kelaparan 
Anak dipangku diletakkan 
Kera dihutan disusui 

 

e. Gurindam  

Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris 
kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan 
yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau 
perjanjian dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah 
atau perjanjian pada baris pertama tadi. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Gurindam – Pengertian, 
Ciri, Jenis, Nilai, Cara dan Contoh 

 

Contoh : 

Pabila banyak mencela orang 
Itulah tanda dirinya kurang 
Dengan ibu hendaknya hormat 
Supaya badan dapat selamat 

 

f. Pantun 



Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak a-b-a-
b, a-b-b-a, a-a-b-b. Dua baris pertama merupakan sampiran, yang 
umumnya tentang alam (flora dan fauna); dua baris terakhir merupakan 
isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 
kata, 8-12 suku kata. 

 

Contoh : 

Kayu cendana diatas batu 
Sudah diikat dibawa pulang 
Adat dunia memang begitu 
Benda yang buruk memang terbuang 

 

g. Karmina  

Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang 
terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua 
adalah isi. Memiliki pola sajak lurus (a-a). Biasanya digunakan untuk 
menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. 

 

Contoh Karmina 1 

Dahulu ketan sekarang ketupat 
Dahulu jagoan sekarang ustad 

 

Contoh Karmina 2 

Pergi ke rawa ke muara pula 
Sudah tak juara tak sholat pula 

 

Contoh Karmina 3 

Buah nagka bentuknya bulat 
Sudah tua bangka belum ingat akhirat 



 

Contoh Karmina 4 
Kelapa diparut enak rasanya 
Biar pertunya gendut baik hatinya 

 

Contoh Karmina 5 
Ikan lele beli di pasar 
Persoalan sepele jangan diumbar 

 

h. Syair 

Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang 
mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama aaaa, 
keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair (pada 
pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud). Syair berasal dari 
Arab. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Syair – Pengertian, 
Contoh, Ciri, Struktur, Isi Dan Jenisnya 

 

Contoh syair: 

 

Syair Ken Tambuhan 
Lalulah berjalan Ken Tambuhan 
diiringkah penglipur dengan tadahan 
lemah lembut berjalan pelahan-lahan 
lakunya manis memberi kasihan 
Tunduk menangis segala puteri 
Masing-masing berkata sama sendiri 
Jahatnya perangai permaisuri 
Lakunya seperti jin dan peri 
 Syair Abdul Muluk 
Berhentilah kisah raja Hindustan 
Tersebutlah pula suatu perkataan 
Abdul Hamid Syah Paduka Sultan 



Duduklah Baginda bersuka-sukaan 
Abdul Muluk putera Baginda 
Besarlah sudah bangsa muda 
Cantik menjelis usulnya syahda 
Tiga belas tahun umurnya ada 
Parasnya elok amat sempurna 
Petak majelis bijak laksana 
Memberi hati bimbang gulana 
Kasih kepadanya mulia dan hina 

 

i. Stanza  

Stanza adalah sajak delapan seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 
delapan buah kalimat. Stanza disebut juga oktaf. Persajakan stanza atau 
oktaf tidak berurutan. 

 

Contoh stanza:  

  

PERTANYAAN ANAK KECIL 
Hai kayu-kayu dan daun-daunan! 
Mengapakah kamu bersenang-senang? 
Tertawa-tawa bersuka-sukaan? 
Oleh angin dan tenang, serang? 
Adakah angin tertawa dengan kami? 
Bercerita bagus menyenangkan kami? 
Aku tidak mengerti kesukaan kamu! 
Mengapa kamu tertawa-tawa? 

Hai kumbang bernyanyi-nyanyi! 
Apakah yang kamu nyanyi-nyanyikan? 
Bunga-bungaan kau penuhkan bunyi! 
Apakah yang kamu bunyi-bunyikan? 
Bungakah itu atau madukah? 
Apakah? Mengapakah? Bagaimanakah? 
Mengapakah kamu tertawa-tawa? 

 



j. Soneta  

Soneta berasal dari kata Sonetto dalam bahasa Italia yang terbentuk dari 
kata latin Sono yang berarti ‘bunyi’ atau ‘suara’. Adapun syarat-syarat 
soneta (bentuknya yang asli) adalah sebagai berikut. 

1. Jumlah baris ada 14 buah. 
2. Keempat belas baris terdiri atas 2 buah quatrain dan 2 buah terzina. 
3. Jadi pembagian bait itu: 2 × 4 dan 2 × 3. 
4. Kedua buah kuatrain merupakan kesatuan yang disebut stanza 

atau oktaf. 
5. Kedua buah terzina merupakan kesatuan, disebut sextet. 
6. Octav berisi lukisan alam; jadi sifatnya objektif. 
7. Sextet berisi curahan, jawaban, atau kesimpulan sesuatu yang 

dilukiskan dalam oktaf; jadi sifatnya subjektif. 
8. Peralihan dari oktaf ke sektet disebut volta. 
9. Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 dan 14 

suku kata. 
10. Rumus dan sajaknya a-b-b-a, a-b-b-a, c-d-c, d-c-d. 

 

Contoh Soneta: 

  

GEMBALA 
Perasaan siapa ta’kan nyala (a) 
Melihat anak berlagu dendang (b) 
Seorang saja di tengah padang (b) 
Tiada berbaju buka kepala (a) 
Beginilah nasib anak gembala (a) 
Berteduh di bawah kayu nan rindang (b) 
Semenjak pagi meninggalkan kandang (b) 
Pulang ke rumah di senja kala (a) 
Jauh sedikit sesayup sampai (a) 
Terdengar olehku bunyi serunai (a) 
Melagukan alam nan molek permai (a) 
Wahai gembala di segara hijau (c) 
Mendengarkan puputmu menurutkan kerbau (c) 
Maulah aku menurutkan dikau (c) 

 



2. Berbentuk Prosa 

Seperti halnya prosa dalam sastra modern, prosa dalam karya sastra 
klasik juga mempunyai unsur-unsur tokoh, penokohan, alur, latar, setting, 
amanat, dan teman. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : 7 Pengertian Prosa Fiksi 
Menurut Para Ahli 

 

Karya sastra klasik yang berbentuk prosa terdiri dari cerita, cerita 
binatang, sejarah, mite, dan legenda. 

 

Jenis prosa lama: 

Prosa sastra melayu klasik juga memiliki berbagai macam jenisnya, 
diantaranya yaitu; 

a. Dongeng  

Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk prosa yaitu 
tentang cerita khayal dan penuh keajaiban. Dongeng ini disampaikan dari 
mulut kemulut. 

 

b. Mite 

Mite berasal dari bahasa Yunani, mythos yaitu tentang kehidupan 
makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi. 

 

Misalnya: Si Kelambai, dan Setan Penanggalan 

 

c. Fabel 

Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai 
manusia berbuat dan berbicara seperti binatang. 



 

Pada umumnya fabel mempunyai tendens didaktis. Fabel ini sangat 
terkenal di Indonesia. Di tiap-tiap daerah mempunyai pelaku-pelaku 
binatang yang berlainan. 

 

Di Jawa dan di Melayu dipusatkan pada planduk (kancil), di Sunda pada 
kura-kura, di Toraja pada kera hantu. 

 

Contoh: Hikayat Sang Kancil 

 

d. Legenada 

Legenda ialah dongeng yang berisikan tentang cerita terjadinya nama-
nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. 

 

Misalnya: Danau Gunung Tangkuban Perahu, Terjadinya Danau Toba, 
Terjadinya Danau Maninjau. 

 

e. Dongeng 

Ini sengaja menceritakan kebodohan seseorang. Apa yang dilakukannya 
serba salah, sehingga menimbulkan humor atau kejenakaan. 

 

f. Sage 

Sange ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah. Misalnya: Hang 
tuah Joko Tingkir. 

 



g. Hikayat 

Berasal dari bahasa Arab, yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan 
dongeng, penuh khayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana, oleh 
karena itu dapat disebut dongeng istana. 

 

Pelaku utama dalam hikayat adalah raja, permaisuri, putra raja yang 
gagah berani, serta putrinya yang canti jelita. 

Hikayat Melayu:   Hikayat hang Tuah, Hikayat Si 

 

h. Sejarah atau Silsilah 

Penulis sejarah dalam sastra lama ialah pegawai istana, yang berisikan 
tentang asal usul raja dan kejadian-kejadian penting, adat istiadat. 

 

Contoh: 

1. Sejarah melayu – konon dikarang oleh Tun Sri Lanang. 
2. Hikayat Raja – Raja Pasai. 
3. Silsilah Bugis. 
4. Sejarah Danau Maninjau. 

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Artikel Tentang Legenda 

 

Unsur Instrinsik Karya Sastra Melayu Klasik 

Unsur intrinsik pada karya sastra melayu klasik tidak jauh berbeda 
dengan unsur instrinsik yang terdapat pada karya sastra modern yang 
meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan 
amanat. 

 

1. Tema 



Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya 
sastra atau cerita. Di karya sastra melayu klasik pada umumnya tema 
yang dianggat adalah berkisar antara istana dan kerajaan, namun 
terkadang  tema lainya sering masuk kedalam cerita. 

 

2. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik 
berkisar binatang yang berbudi pekerti, tentang pangeran, anak miskin 
yang menjadi raja, dan  cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili 
sifat dan ciri manusia pada zaman dahulu. 

 

3. Latar 

Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu serta suasana terjadinya 
peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang 
lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, 
waktu serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa didalam karya 
sastra. 

 

4. Alur 

Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita 
yang disusun secara kronologis. Atau definisi alur yaitu merupakan 
rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. 

 

5. Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap 
cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Berikut ini 
beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam 
bercerita. 

 Sudut pandang orang pertama, sudut pandang ini biasanya 
menggunakan kata ganti aku atau saya 



 Sudut pandang orang ketiga, sudut pandang ini biasanya 
menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia atau nama 
orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. 

 Sudut pandang pengamat serba tahu, Dalam hal ini pengarang 
bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami 
tokoh dan tingkah laku tokoh. 

 Sudut pandang campuran, (sudut pandang orang pertama dan 
pengamat serba tahu). Pengarang mula-mula menggunakan sudut 
pandang orang pertama. Selanjutnya serba tahu dan bagian akhir 
kembali ke orang pertama. 

 

6. Amanat 

Amanat ialah pesan moral yang berisi pelajaran dan buah pikir yang 
hendak disampaikan pengarang lewat karya sastra. Amanat tersebut bisa 
bercerita langsung, bisa pula implisit atau secara tak langsung lewat 
dialog, tokoh, atau unsur-unsur lain dalam contoh karya sastra Melayu 
klasik. 

 

Contoh Karya Sastra Melayu Klasik 

Hang Tuah lahir dari ibu yang bernama Dang Merduwati, sementra 
Ayahnya bernama Hang Mahmud. Karena kesulitan hidupnya, mereka 
pindah ke Pulau Bintan, tempat raja bersemayam dengan harapan 
mendapat rezeki di situ. Mereka membuka warung dan hidup sangat 
sederhana. 

 

Semua sahabat Hang Tuah berani, mereka itu adalah Hang Jebat, Hang 
Kesturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Pernah suatu ketika mereka berlima 
pergi berlayar. Ditengah lautan dihadang oleh gerombolan perampok 
yang banyak sekali. Hang Tuah menggunakan taktik, membawa mereka 
ke darat disana mereka melakukan perlawanan. 
Sepuluh perampok mereka tewaskan, sedangkan yang lain melarikan diri. 
Dari beberapa orang yang dapat ditawan, mereka mengaku dari daerah 
Siantan dan Jemaja atas perintah Gajah Mada di Majapahit. 

 



Sebenarnya merka diperintahkan untuk menyerang Palembang tetapi 
angin kencang membawa mereka tersesat di Malaka. Akhirnya, 
keberanian Hang Tuah dan kawan-kawannya sampai juga kepada raja 
sehingga raja berkenan kepada mereka. Suatu ketika ada orang yang 
mengamuk di pasar, orang-orang lari ketakutan. Hang Tuah jugalah yang 
dapat membunuh orang itu. 

 

Hang Tuah lalu diangkat menjadi biduan istana ( pelayan raja ), saat itu 
dia minta menyerang ke Palembang yang diduduki orang Siantan dan 
Jemala. Hang Tuah sukses, lalu diangkat menjadi Laksamana. Berkali-
kali Hang Tuah diutus ke luar negeri, Tiongkok, Rum, Majapahit, dan dia 
pernah pula naik Haji. Akhir hayatnya Hang Tuah berkhalwat di Tanjung 
Jingara. 

 

Demikianlah pembahasan mengenai Karya Sastra Melayu Klasik – 
Pengertian, Ciri, Jenis, Unsur & Contoh semoga dengan adanya 
ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda 
semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.       

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan 

Sebarkan ini: 

 Facebook 
 Twit 

 WhatsApp 
Posting pada Bahasa IndonesiaDitag bagaimanakah penggolongan 
sastra melayu klasik berdasarkan pengaruhnya, bahasa dan sastra 
melayu riau, cerita hikayat negeri johor, cerita hikayat pada umumnya 
berakhir dengan, ciri ciri sastra melayu klasik, contoh bahasa klise 
dalam hikayat, contoh gurindam melayu riau, contoh hikayat, contoh 
hikayat asli, contoh hikayat melayu klasik, contoh hikayat sastra melayu 
klasik, contoh karya sastra melayu klasik, contoh karya sastra melayu 
klasik berbentuk puisi, contoh karya sastra melayu modern, contoh 
karya sastra melayu riau, contoh prosa melayu, contoh sastra klasik 
indonesia, contoh sastra melayu klasik, contoh seloka melayu 
riau, download contoh hikayat, gurindam, hikayat inderaputera 
pdf, jelaskan perbedaan antara sastra melayu klasik dan sastra melayu 
modern, jenis jenis sastra melayu klasik, jenis syair melayu 



riau, karakteristik hikayat hang tuah, karakteristik sastra melayu 
klasik, karya sastra cerita rakyat, karya sastra melayu islam, keragaman 
bahasa melayu, makalah sastra melayu, mengenal sastrawan 
riau, pengertian karya sastra melayu klasik, pengertian sastra melayu 
klasik dan ciri-cirinya, pengertian sastra melayu klasik dan 
contohnya, pengertian sastra melayu klasik dan jenis 
jenisnya, pengertian sastra melayu modern, perbedaan sastra melayu 
klasik dan sastra baru, puisi cinta melayu klasik, ringkasan bahasa dan 
sastra melayu riau, sastra hikayat, sastra klasik pdf, sastra melayu klasik 
yang isinya dipengaruhi nilai kesusastraan hindu adalah, sastra melayu 
klasik yang terpengaruhi perkembangan asing, sastra melayu 
modern, sastra peralihan, sastrawan melayu, sastrawan riau 
Navigasi pos 

https://www.dosenpendidikan.co.id/karya-sastra-melayu-klasik/ 

==========================  
Bahasa Melayu Klasik adalah bentuk bahasa Melayu yang dipakai 
oleh Kesultanan Melaka (abad ke-14), Kesultanan Aceh, dan sejumlah 
entitas politik lain di sekitarnya, hingga abad ke-18. 
Apakah dialek temporal (waktu) ini merupakan perkembangan lanjutan 
dari bahasa Melayu Kuno yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya atau 
perkembangan dari dialek lain yang berkembang terpisah tidaklah 
diketahui. Tidak ada bukti tertulis atau laporan mengenai 
perubahan/evolusi bahasa ini. 

Bahasa Melayu Klasik ditandai dengan masuknya berbagai kosakata 
pinjaman dari bahasa Arab, bahasa Parsi, dan (pada perkembangan 
selanjutnya) bahasa Portugis. Perkembangan ini berkait dengan 
menguatnya pengaruh agama Islam di Asia Tenggara pada sejak abad 
ke-13. Bahasa Melayu Klasik tercatat pada berbagai naskah-naskah 
hikayat dan bentuk susastera lainnya, peraturan perundangan, serta 
surat-surat komunikasi antara penguasa-penguasa Nusantara bagian 
barat. Terdapat pula beberapa prasasti dari periode awalnya. 
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Prasasti dan kesusasteraan[sunting | sunting sumber] 



Terdapat tiga prasasti yang penting: 

1. Prasasti di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) ditulis dalam 
huruf India mengandung prosa Melayu Kuno dan beberapa 
baris sajak dalam bahasa Sanskerta. Bahasanya berbeda 
sedikit dengan bahasa batu bertulis abad ke-7. 

2. Prasasti Minyetujoh, Aceh (1380), untuk pertama kalinya 
mencatat penggunaan kata-kata Arab seperti kata "nabi", 
"Allah", dan "rahmat". 

3. Prasasti di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) ditulis 
dalam huruf Arab Melayu. Ini membuktikan tulisan Arab telah 
telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. 

Ketiga prasasti ini merupakan bukti-bukti terakhir perkembangan bahasa 
Melayu berbentuk batu bertulis, karena setelah abad ke-14, muncul 
kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. 

Naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci (berbahasa 
Melayu dan Sanskerta) adalah bentuk tertulis pada media daluang. 
Berdasarkan pengukuran dengan teknik carbon-dating diketahui berasal 
dari abad ke-14 atau selambat-lambatnya abad ke-15[1]. 

Zaman kejayaan[sunting | sunting sumber] 

Perkembangan bahasa Melayu Klasik Kejayaannya dapat dibagi dalam 
tiga zaman penting: 

 Kesultanan Melaka 
 Kesultanan Aceh 
 Kesultanan Johor-Riau 

Di antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah 
Fansuri dari Pancur/Barus, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin 
al-Raniri dari Aceh, dan Abdul Rauf al-Singkel dari Singkil. 

Ciri-ciri bahasa Melayu klasik[sunting | sunting sumber] 

 kalimat: panjang, berulang, berbelit-belit. 
 banyak kalimat pasif. 
 menggunakan bahasa istana. 
 kosakata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk 

asmara), sahaya, masyghul (bersedih), kongsi, upeti, petuah. 
 banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): 

sebermula, alkisah, hatta, adapun. 
 kalimat sungsang. 



 banyak menggunakan akhiran pun dan lah. 

Rujukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Klasik 

=============================== 

Naskah Tanjung Tanah 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
(Dialihkan dari Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah) 

Loncat ke navigasiLoncat ke pencarian 

Naskah Tanjung Tanah adalah kitab undang-undang yang dikeluarkan 
oleh kerajaan Melayu pada abad ke-14. Naskah ini merupakan 
naskah Melayu yang tertua, dan juga satu-satunya yang tertulis dalam 
aksara Sumatera Kuno yang juga disebut sebagai aksara Malayu. Selain 
bahasa Melayu, naskah ini huga menggunakan bahasa Sanskerta.[1] 
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Penemuan[sunting | sunting sumber] 

Naskah ini ditemukan di Tanjung Tanah di Mendapo Seleman (terletak 
sekitar 15 kilometer dari Sungai Penuh, Kerinci) dan masih disimpan 
sampai sekarang oleh pemiliknya. Naskah Tanjung Tanah sebetulnya 
ditemukan dua kali, pertama pada tahun 1941 oleh Petrus Voorhoeve' 
yang pada saat itu menjabat sebagai taalambtenar (pegawai bahasa 
pada zaman kolonial) untuk wilayah Sumatra dan kemudian didaftarkan 
oleh sekretarisnya dengan nomor 252 di dalam Tambo 
Kerinci.[2][3] Penemuan kedua oleh Uli Kozok pada tahun 2002,[1] Kozok 
lalu membawa sampel naskah ini ke Wellington, Selandia Baru untuk 
diperiksa di laboratorium agar dilakukan penanggalan radiokarbon; hasil 



pengujian ini memperkuat dugaan Kozok bahwa naskah Tanjung Tanah 
adalah naskah Melayu yang tertua. 

Naskah ini ditentukan tarikh penangggalan secara radiokarbon yaitu 
antara tahun 1304 dan 1436 dan berdasarkan data sejarah kemungkinan 
ditulis sebelum tahun 1397. Karena mengingat pada periode tersebut 
yaitu antara 1377 dan 1397 ditandai oleh ketidakpastian dan diwarnai 
peperangan, maka dapat disimpulkan bahwa naskah ini malahan ditulis 
sebelum tahun 1377, yaitu selama masa kejayaan Adityawarman.[4] 

Bahan Naskah Tanjung Tanah[sunting | sunting sumber] 

Naskah Tanjung Tanah ini telah diteliti oleh Tokyo Restoration & 
Conservation Center pada Oktober 2004, dan hasilnya menunjukan 
bahwa bahannya adalah daluang (Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex 
Vent)[5][6]. Daluang, juga disebut dluwang atau daluwang, merupakan 
salah satu bahan yang telah digunakan sejak dahulu sebagai kain (tapa) 
atau sebagai bahan tulis[7]. Pemeriksaan mikroskop juga menunjukkan 
bahwa naskah ini tidak diolesi dengan kanji, dan pada seratnya masih 
terdapat pektin serta hemiselulose. Biasanya serat kayu yang utuh selalu 
dibalut oleh serat larut pektin dan hemiselulose. Pada proses pemurnian 
kulit kayu daluang untuk digunakan menjadi bahan tulis, kadar kedua 
hidrat arang biasanya menyusut sehingga tinggal serat murni. Adanya 
kadar pektin serta hemiselulose dalam sampel naskah Tanjung Tanah 
menjadi indikator bahwa proses pembuatan naskah termasuk sederhana. 
Di samping itu permukaan daluang Tanjung Tanah juga termasuk kasar 
dibandingkan dengan naskah daluang lainnya yang diperiksa sebagai 
bahan pembandingnya[4]. 

Analisis radiokarbon[sunting | sunting sumber] 

Sampel kecil yang dengan izin pemilik naskah Tanjung Tanah diambil dari 
salah satu halaman yang kosong (yang tidak mengandung tulisan), dikirim 
ke Rafter Radiocarbon Laboratory di Wellington, New Zealand[4], untuk 
dianalisis dengan menggunakan spektrometer pemercepat 
masa, accelerator mass spectrometry (AMS)[8]. AMS dapat disebut 
terobosan baru dalam metode pengukuran radiokarbon karena 
memungkinan analisis radiokarbon pada sampel yang sangat kecil 
volumenya. Dengan menggunakan spektrometer, akurasi penentuan 
umur menjadi semakin tingi karena metode tersebut mampu melacak 
unsur C-14 dari bahan uji coba yang amat kecil. Analisis sampel naskah 
Tanjung Tanah yang diadakan di Laboratorium Rafter menghasilkan umur 
radiokarbon 553 ± 40 tahun before present (BP) yang sama dengan tahun 
1397 M ± 40 tahun (1357 – 1437 M) karena tahun 1950 dianggap 
sebagai present — (sesuai dengan ketentuan konvensi yang berlaku). 



Akan tetapi umur yang konvensional tersebut tidak persis sama dengan 
umur yang sebenarnya karena waktu paruh karbon-14 adalah 5.730 
tahun. Dimana waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk 
meluruhkan setengah dari inti atom. Artinya apabila proses peluruhan 
dimulai pada satu kilogram material radioaktif, material tersebut akan 
luruh menjadi setengah kilogram dari unsur tersebut. Selanjutnya 
setengah kilogram material tersebut akan menjadi setengahnya lagi 
setelah waktu paruhnya dan seterusnya. Setelah memperhatikan faktor-
faktor yang memengaruhi karbon-14 dan selanjutnya penye¬suaian 
dilakukan dengan menggunakan kalibrasi INTCAL98 [9]. Setelah diadakan 
kalibrasi maka terdapat dua kemungkinan tentang umur naskah Tanjung 
Tanah: Dengan probabilitas 95,4% naskah Tanjung Tanah jatuh pada 
kurun waktu 1304 dan 1370 M (44,3%), atau antara tahun 1380 dan 1436 
M (51,7%). Persentase yang di kurung adalah distribusi probabilitas yang 
untuk kedua kurun waktu hampir sama sehingga kita harus menerima 
kenyataan bahwa penanggalan tidak dapat diadakan dengan sangat 
tepat. Namun jelas bahwa pohon yang digunakan untuk menghasilkan 
kertas daluang ditebang antara tahun 1304 dan 1436 Masehi. 

Naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah[sunting | sunting sumber] 

Transliterasi naskah Tanjung Tanah[4] telah disajikan dalam dua versi, 
yaitu transliterasi kritis dan transliterasi diplomatis. Transliterasi kritis 
merupakan salinan teliti secara huruf demi huruf, tanda demi tanda, 
sedapatnya mencerminkan setiap ciri atau kekhususan teks asli. 
Sedangkan transliterasi diplomatis yang merupakan salinan luwes yang 
bertujuan memperkirakan bagaimana bacaan teks tersebut sebagaimana 
yang dimaksudkan. 

Arti beberapa kata[sunting | sunting sumber] 

Beberapa kata-kata yang terdapat di dalam UU Tanjung Tanah, jika 
ditelusuri masih digunakan oleh masyarakat yang berada di sekitar 
kawasan tersebut, yakni Sumatra Barat diantaranya: 

 Anjing Mawu[4]: Kata mawu sampai saat 
ini masih digunakan oleh masyarakat 
Minangkabau untuk binatang yang telah 
terlatih dengan baik. Anjing mawu artinya 
anjing terlatih. Burung mawu artinya 
burung peliharaan yang akan segera 
berbunyi jika kita bersiul. (Silakan rujuk 
Naskah UU Tanjung Tanah pada alih 
bahasa nomor 10). 
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 Penemuan[sunting | sunting sumber] 
 Naskah ini ditemukan di Tanjung Tanah di Mendapo Seleman 

(terletak sekitar 15 kilometer dari Sungai Penuh, Kerinci) dan masih 
disimpan sampai sekarang oleh pemiliknya. Naskah Tanjung Tanah 
sebetulnya ditemukan dua kali, pertama pada tahun 1941 oleh 
Petrus Voorhoeve' yang pada saat itu menjabat sebagai 
taalambtenar (pegawai bahasa pada zaman kolonial) untuk wilayah 
Sumatra dan kemudian didaftarkan oleh sekretarisnya dengan 
nomor 252 di dalam Tambo Kerinci.[2][3] Penemuan kedua oleh Uli 
Kozok pada tahun 2002,[1] Kozok lalu membawa sampel naskah ini 
ke Wellington, Selandia Baru untuk diperiksa di laboratorium agar 
dilakukan penanggalan radiokarbon; hasil pengujian ini 
memperkuat dugaan Kozok bahwa naskah Tanjung Tanah adalah 
naskah Melayu yang tertua. 

 Naskah ini ditentukan tarikh penangggalan secara radiokarbon yaitu 
antara tahun 1304 dan 1436 dan berdasarkan data sejarah 
kemungkinan ditulis sebelum tahun 1397. Karena mengingat pada 
periode tersebut yaitu antara 1377 dan 1397 ditandai oleh 



ketidakpastian dan diwarnai peperangan, maka dapat disimpulkan 
bahwa naskah ini malahan ditulis sebelum tahun 1377, yaitu selama 
masa kejayaan Adityawarman.[4] 

 Bahan Naskah Tanjung Tanah[sunting | sunting sumber] 
 Naskah Tanjung Tanah ini telah diteliti oleh Tokyo Restoration & 

Conservation Center pada Oktober 2004, dan hasilnya menunjukan 
bahwa bahannya adalah daluang (Broussonetia papyrifera (L.) 
L'Hér. ex Vent)[5][6]. Daluang, juga disebut dluwang atau daluwang, 
merupakan salah satu bahan yang telah digunakan sejak dahulu 
sebagai kain (tapa) atau sebagai bahan tulis[7]. Pemeriksaan 
mikroskop juga menunjukkan bahwa naskah ini tidak diolesi dengan 
kanji, dan pada seratnya masih terdapat pektin serta hemiselulose. 
Biasanya serat kayu yang utuh selalu dibalut oleh serat larut pektin 
dan hemiselulose. Pada proses pemurnian kulit kayu daluang untuk 
digunakan menjadi bahan tulis, kadar kedua hidrat arang biasanya 
menyusut sehingga tinggal serat murni. Adanya kadar pektin serta 
hemiselulose dalam sampel naskah Tanjung Tanah menjadi 
indikator bahwa proses pembuatan naskah termasuk sederhana. Di 
samping itu permukaan daluang Tanjung Tanah juga termasuk 
kasar dibandingkan dengan naskah daluang lainnya yang diperiksa 
sebagai bahan pembandingnya[4]. 

 Analisis radiokarbon[sunting | sunting sumber] 
 Sampel kecil yang dengan izin pemilik naskah Tanjung Tanah 

diambil dari salah satu halaman yang kosong (yang tidak 
mengandung tulisan), dikirim ke Rafter Radiocarbon Laboratory di 
Wellington, New Zealand[4], untuk dianalisis dengan menggunakan 
spektrometer pemercepat masa, accelerator mass spectrometry 
(AMS)[8]. AMS dapat disebut terobosan baru dalam metode 
pengukuran radiokarbon karena memungkinan analisis radiokarbon 
pada sampel yang sangat kecil volumenya. Dengan menggunakan 
spektrometer, akurasi penentuan umur menjadi semakin tingi 
karena metode tersebut mampu melacak unsur C-14 dari bahan uji 
coba yang amat kecil. Analisis sampel naskah Tanjung Tanah yang 
diadakan di Laboratorium Rafter menghasilkan umur radiokarbon 
553 ± 40 tahun before present (BP) yang sama dengan tahun 1397 
M ± 40 tahun (1357 – 1437 M) karena tahun 1950 dianggap sebagai 
present — (sesuai dengan ketentuan konvensi yang berlaku). Akan 
tetapi umur yang konvensional tersebut tidak persis sama dengan 
umur yang sebenarnya karena waktu paruh karbon-14 adalah 5.730 
tahun. Dimana waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk 
meluruhkan setengah dari inti atom. Artinya apabila proses 
peluruhan dimulai pada satu kilogram material radioaktif, material 
tersebut akan luruh menjadi setengah kilogram dari unsur tersebut. 



Selanjutnya setengah kilogram material tersebut akan menjadi 
setengahnya lagi setelah waktu paruhnya dan seterusnya. Setelah 
memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi karbon-14 dan 
selanjutnya penye¬suaian dilakukan dengan menggunakan 
kalibrasi INTCAL98 [9]. Setelah diadakan kalibrasi maka terdapat 
dua kemungkinan tentang umur naskah Tanjung Tanah: Dengan 
probabilitas 95,4% naskah Tanjung Tanah jatuh pada kurun waktu 
1304 dan 1370 M (44,3%), atau antara tahun 1380 dan 1436 M 
(51,7%). Persentase yang di kurung adalah distribusi probabilitas 
yang untuk kedua kurun waktu hampir sama sehingga kita harus 
menerima kenyataan bahwa penanggalan tidak dapat diadakan 
dengan sangat tepat. Namun jelas bahwa pohon yang digunakan 
untuk menghasilkan kertas daluang ditebang antara tahun 1304 dan 
1436 Masehi. 

 Naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah[sunting | sunting 
sumber] 

 Transliterasi naskah Tanjung Tanah[4] telah disajikan dalam dua 
versi, yaitu transliterasi kritis dan transliterasi diplomatis. 
Transliterasi kritis merupakan salinan teliti secara huruf demi huruf, 
tanda demi tanda, sedapatnya mencerminkan setiap ciri atau 
kekhususan teks asli. Sedangkan transliterasi diplomatis yang 
merupakan salinan luwes yang bertujuan memperkirakan 
bagaimana bacaan teks tersebut sebagaimana yang dimaksudkan. 

 Arti beberapa kata[sunting | sunting sumber] 
 Beberapa kata-kata yang terdapat di dalam UU Tanjung Tanah, jika 

ditelusuri masih digunakan oleh masyarakat yang berada di sekitar 
kawasan tersebut, yakni Sumatra Barat diantaranya: 

 Anjing Mawu[4]: Kata mawu sampai saat ini masih digunakan oleh 
masyarakat Minangkabau untuk binatang yang telah terlatih dengan 
baik. Anjing mawu artinya anjing terlatih. Burung mawu artinya 
burung peliharaan yang akan segera berbunyi jika kita bersiul. 
(Silakan rujuk Naskah UU Tanjung Tanah pada alih bahasa nomor 
10). 
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 ====================  

Ciri-ciri bahasa Melayu klasik 

 kalimat: panjang, berulang, berbelit-belit. 
 banyak kalimat pasif. 
 menggunakan bahasa istana. 
 kosakata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk 

asmara), sahaya, masyghul (bersedih), kongsi, upeti, petuah. 
 banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): 

sebermula, alkisah, hatta, adapun. 
 kalimat sungsang. 
 banyak menggunakan akhiran pun dan lah. 

====================    
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 Abstract: This study aims to determine students' ability in identifying 
classical Malay literature. This research method is descriptive method. 
The instrument to be performed in identifying Malay literature is the 
intrinsic element contained in "Hikayat Patani". Aspects assessed in the 
research instrument are: (1) Themes; (2) Groove; (3) Background Place 
and Time; (4) Characterization; And (5) the Mandate. Characters in 
classical Malay works are influenced by many things, among others, 
customs, beliefs, state of society, government, education, law / norms, 
culture, language, and other peoples influences. This research was 
conducted in SMA Negeri 1 Air Joman, the sample is 15% of all students 
of class X SMA Negeri 1 Air Joman which amounted to 35 students. In 
general, works of Classical Malay literature are spoken by word of mouth 
in spoken language. Keywords: Identification, Classical Malayu  

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam mengidentifikasi sastra melayu klasik. Metode penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Instrumen yang akan dilakukan dalam mengidentifikasi 
sastra melayu berupa unsur intrinsik yang terdapat dalam “Hikayat 
Patani”. Aspek yang dinilai dalam instrumen penelitian adalah : (1) Tema; 
(2) Alur; (3) Latar Tempat dan Waktu; (4) Penokohan; dan (5) Amanat. 
Karakter dalam karya Melayu klasik dipengaruhi oleh banyak hal, antara 
lain adat istiadat, kepercayaan, keadaan masyarakat, pemerintahan, 
pendidikan, hukum/norma, kebudayaan, bahasa, dan pengaruh 
masyarakat lain. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Air Joman, 
jumlah sampel adalah 15% dari seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Air 
Joman yang berjumlah 35 siswa. Pada umumnya, karya-karya sastra 
Melayu Klasik disampaikan dari mulut ke mulut dengan bahasa lisan. Kata 
Kunci: Identifikasi, Melayu Klasik  

PENDAHULUAN Sastra melayu klasik sebenarnya merupakan karya 
sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 
1942, yang pada waktu itu berkembang dilingkungan masyarakat 
sumatera seperti "Minangkabau, Langkat, Tapanuli dan daerah Sumatera 
lainnya", orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra 
pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat 
dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra 
Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah melayu pada 
masa sebelum dan sesudah islam hingga mendekati tahun 1920-an di 
masa balai pustaka. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan 
menggunakan bahasa Melayu Kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-
7 Masehi, bahkan sastra tersebut tercantum pada beberapa prasasti 
peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan wangsa 
Syailendra di beberapa Jurnal Komunitas Bahasa, Vol. 6, No. 1, April 



2018 2 tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. 
Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat, 
meskipun dokumen terbanyak kebanyakan mulai berasal dari abad ke-
18. Pengertian Sastra Melayu Klasik Sastra klasik, sastra lama, atau 
sastra tradisional adalah karya sastra yang tercipta dan berkembang 
sebelum masuknya unsur-unsur modernisme ke dalam sastra.Karya 
sastra (Melayu) klasik adalah jenis sastra yang berkembang pada masa 
masyarakat Melayu tradisional. Banyak ahli yang mendefenisikan 
pengertian sastra seperti yang diungkapkan Fananie (2006 : 6) 
mengatakan :“ Sastra adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi 
berdasarkan luapan emosi yang spontan yang mampu mengungkapkan 
kemampuan aspek keindahan yang baik yang didasarkan aspek 
kebahasaan maupun aspek makna”. Sedangkan semi (2009 : 8) 
mengatakan :“Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan semi 
kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya 
denganmenggunakan bahasa sebagai mediumnya“. Sastra menampilkan 
gambaran kehidupan dan kehidupan itu adalah merupakan suatu 
kenyataan sosial. Fananie (2006:132) mengatakan bahwa sastra adalah 
karya seni yang merupakan ekspresi kehidupan manusia. Ciri-ciri sastra 
melayu klasik yaitu: (1) Anonim (tidak ada nama pengarangnya), (2) 
Terikat pada kehidupan istana kerajaan, (3) Tema karangan bersifat 
fantastis, (4) Karangan berbentuk tradisional, dan (5) Proses 
perkembangannya statis.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa sastra 
melayu klasik berbeda dengan sastra modren atau dalam bentuk novel. 
Salah satu bentuk sastra melayu klasik adalah hikayat, yaitu karya sastra 
lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, 
dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, sejarah, biografi, atau gabungan 
sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau 
sekadar untuk meramaikan pesta. Contoh: Hikayat Hang Tuah, Hikayat 
Perang Palembang Kerajaan atau Keraton, Hikayat Seribu Satu Malam. 
Dalam periodisasi sastra Indonesia, karya sastra Melayu Klasik termasuk 
karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan periode abad ke18 
hingga paruh pertama abad ke19.Namun sebenarnya, tidak ada ukuran 
pasti mengenai tahun lahir dan berkembangnya.Pada umumnya, karya-
karya sastra Melayu Klasik disampaikan dari mulut ke mulut dengan 
bahasa lisan dalam bentuk “tembang atau lagu”. Karakteristik Karya 
Sastra Melayu Klasik Jika kita perhatikan, karya sastra pada masing-
masing periode atau angkatan mempunyai karakter yang berbeda-beda. 
Karakter tersebut Jurnal Komunitas Bahasa, Vol. 6, No. 1, April 2018 3 
dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain adat istiadat, kepercayaan, 
keadaan masyarakat, pemerintahan, pendidikan, hukum/norma, 
kebudayaan, bahasa, dan pengaruh masyarakat lain. Secara ringkas, 
karakteristik karya sastra Melayu klasik sebagai berikut: 1. Bentuk, terbagi 



menjadi 2 yaitu - Puisi terikat: pantun, syair, mantra, bidal, seloka, 
gurindam - Prosa: dongeng, tambo, hikayat, cerita panji, kaba, legenda 2. 
Bahasa: Arab Melayu, Melayu tradisional, daerah 3. Tema: kaku, istana 
sentris, adat istiadat, mistis 4. Dipengaruhi: Kehidupan tradisi, kesetiaan 
terhadap adat istiadat, kebudayaan daerah, sastra Hindu dan Islam 5. 
Sifat masyarakat: statis, perubahan sangat lambat 6. Sifat kaya sastra: 
statis, baik bentuk maupun temanya 7. Sifat isi: khayal atau fantasi 8. 
Pengarang: anonim, tak dikenal 9. Penyajian: lisan dan tertulis, tetapi 
sebagian besar secara lisan 10. Gaya: menggunakan bahasa klise 11. 
Isi/amanat/pesan: pendidikan, pelipur lara, kepahlawanan, mite, legenda 
12. Tokoh: manusia, tumbuhan, binatang. A. Unsur Instrinsik Karya 
Sastra Melayu Klasik Setiap karya sastra dibangun oleh dua unsur utama, 
yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur 
yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur ekstrinsik merupakan 
unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur intrinsik sastra 
melayu klasik adalah sebagi berikut: 1. Tema: Masalah yang dibahas 2. 
Amanat: pesan moral yang ingin disampaikan penulis 3. Alur: rangkaian 
peristiwa yang membentuk jalan cerita. Berdasarkan waktu, alur dapat 
dibagi menjadi: a. Alur maju: kejadian sekarang ke masa depan b. Alur 
mundur: kejadian dulu ke masa sekarang c. Alur campuran: gabungan 
alur maju dan mundur 4. Latar: latar tempat, suasana, waktu terjadinya 
peristiwa 5. Sudut pandang: cara penulis untuk menyampaikan cerita 
dengan menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. 6. 
Penokohan: penetapan tokoh utama dan tokoh tirtagonis serta 
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4 7. Gaya bahasa: pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan 
pengarang  

METODE Instrumen dalam penelitian ini adalah siswa diminta untuk 
mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat dalam “Hikayat Patani”. 
Aspek yang dinilai dalam instrumen penelitian adalah (1) Tema, (2) Alur, 
(3) Latar, (4) Penokohan, dan (5) Amanat. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Penilaian dalam Mengidentifikasi 
Unsur Intrinsik “Hikayat Patani” No Aspek Jawaban 1 Tema Kerajaan 2 
Alur Alur yang digunakan adalah alur maju 3 Latar Tempat dan Waktu 
Tempatnya di kerajaan dan waktunya pada masa pemerintahan Paya Tu 
Naqpa 4 Penokohan a.Paya Tu Naqpa: suka mengingkari janji, dapat kita 
temukan saat ia terus menerus mengingkari janjinya dengan Syaikh Sa’id 
b.Syaikh Sa’id: beragama kuat dan tidak menginginkan harta atau pun 
tahta, dapatdilihat saat ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi 
menantu raja, namun ia hanya ingin menolong raja, dengan syarat raja 
mau masuk Islam 5 Amanat a.Janganlah mengingkari janji, karena akan 
mendapat laknat Tuhan b.Tidak semua orang bisa diimingi dengan harta 



dan tahta Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
menganalisis data yang diperoleh dari sampel. Pengubahan skor menjadi 
nilai berdasarkan PAP (Pedoman Acuan Patokan) HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Air Joman, jumlah sampel adalah 
15% dari seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Air Joman yang berjumlah 
35 siswa. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan satu variabel, 
sebagaimana telah dikemukakan di BAB III bahwa untuk memperoleh 
data digunakan instrumen penelitian berupa tes kemampuan 
mengidentifikasi unsur intrinsik sastra melayu klasik siswa dengan 
menentukan (1) tema, (2) alur, (3) latar dan waktu, (4) Penokohan, dan 
(5) Amanat. Untuk memperoleh nilai kemampuan mengidentifikasi unsur 
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melayu klasik siswa peneliti mengoreksi hasil pekerjaan siswa dan 
memberi nilai kemudian merubahnya menjadi nilai akhir.Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur 
intrinsik sastra melayu klasik siswa kelas X SMA Negeri 1 Air Joman 
dikategorikan baik dengan nilai tertinggi 90 dan terendah 50, dengan nilai 
rata-rata 75,57. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya diketahui 
rata-rata siswa dalam mengidentifikasi unsur intrinsik sastra melayu klasik 
adalah 75,57. Ini berarti kemampuan siswa mengidentifikasi unsur 
intrinsik sastra melayu klasik adalah tergolong baik. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan di BAB IV, dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 
2017/2018 dalam mengidentifikasi unsur intrinsik sastra Melayu klasik 
dilihat dari nilai ratarata yang diperoleh sudah berada pada kategori baik, 
1. 35 siswa 20 orang memperoleh nilai baik yang diuraikan dengan 4 
kategori penilaian yaitu kategori sangat baik yakni 10 orang (28,57 %). 2. 
Kategori baik yakni 20 orang (57,14 %), kategori cukup yakni 3 orang 
(8,57%), 3. dan kategori kurang yakni 2 orang (5,71 %). 4. Sehingga 
diperoleh rata-rata kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik sastra 
melayu klasik siswa yakni 75,57 sehingga dapat dikategorikan baik.  
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= Hikayat: Pengertian, Karakteristik, Nilai, Ciri Kebahasaan dan Contoh Kompas.com - 
16/09/2020, 18:15 WIB BAGIKAN: Komentar Lihat Foto Ilustrasi hikayat.(KOMPAS.COM/ARUM 
SUTRISNI PUTRI) Cari soal sekolah lainnya Penulis Arum Sutrisni Putri | Editor Arum Sutrisni Putri 
KOMPAS.com - Mengutip Kemdikbud RI, hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang 
disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan 
dan kesaktian tokoh-tokohnya. Berikut ini penjelasan singkat tentang Hikayat: Pengertian Hikayat 
Dalam Karya Sastra Melayu Riau (2017) yang ditulis oleh Fitria Rosa, Neni Hermita dan Achmad 
Samsudin, hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah, artinya kisah, cerita, atau dongeng. Dalam 
sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa 
Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala 
kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Baca juga: Ciri Umum Cerita Fantasi Sebagai Salah Satu 
Jenis Teks Narasi Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang 
berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau 
gabungan sifat-sifat itu. Hikayat biasanya dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, 
atau sekadar untuk meramaikan pesta. Terima kasih telah membaca Kompas.com. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Orang ternama yang menjadi tokoh 
dalam hikayat biasanya raja, putera-puteri raja, orang-orang suci, dan sebagainya. Contoh hikayat 
adalah antara lain: Hikayat Hang Tuah Hikayat Perang Palembang Hikayat Seribu Satu Malam 
Hikayat Nabi Sulaiman Hikayat Bayan Budiman Hikayat Bunga dan lain-lain. Baca juga: Cerpen: 
Sejarah, Ciri-ciri dan Jenis Karakteristik hikayat Mengutip Kemdikbud RI, karakteristik hikayat 
adalah: Terdapat kemustahilan dalam cerita; Terdapat kesaktian tokoh-tokohnya; Anonim 
(pengarang tidak diketahui); Istana sentris; Menggunakan alur berbingkai (cerita berbingkai). Nilai-
nilai dalam hikayat Hikayat memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai religius (agama), moral, 
budaya, sosial, edukasi (pendidikan), dan estetika (keindahan). Banyak nilai dalam hikayat masih 
sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Itu sebabnya, hikayat mempunyai fungsi didaktis 
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kebahasaan hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa 
yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan: Penggunaan banyak konjungsi (kata 
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Contoh Sastra Melayu Klasik 
By Guru MerryPosted on 30/05/2021 
Contoh Sastra Melayu Klasik – Sastra lama yang berasal dari tengah-tengah 
masyarakat tradisional atau masyarakat kuno yang masih sederhana dan patuh 
pada adat istiadat. Bahkan sastra Melayu klasik ini tidak dipengaruhi oleh dunia 
barat. 

Majalahpendidikan.com akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul 
Contoh Sastra Melayu Klasik. Dimana materi pembelajaran ini akan diulas 
berdasarkan Pengertian, Karakteristik, Macam dan Contoh. 

Daftar Isi [hide] 
 1 Pengertian 
 2 Karakteristik Sastra Melayu Klasik 
 3 Macam-Macam Sastra Melayu Klasik 
 4 Contoh Sastra Melayu Klasik 

Pengertian 
Karya-karya sastra menyebutkan bahwa sastra lama dikembangkan sebelum tahun 
1920-an. 



 

Awalnya bentuk sastra adalah cerita rakyat yang ditransmisikan secara lisan dari 
mulut ke mulut dan diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut A. Ikram, dalam 
bukunya Nusantara Philology (Jakarta: Pustaka Jaya 1991, p. 220). 

Sastra Melayu klasik adalah sastra kuno yang lahir di masyarakat kuno atau 
tradisional yang masih merupakan masyarakat sederhana dan terikat oleh adat. 

Karya sastra pertama yang diterbitkan sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk puisi, 
saga, dan terjemahan novel-novel Barat. Sastra disebut sastra Melayu klasik karena 
ia berkembang di wilayah Malaysia sebelum dan sesudah Islam hingga mendekati 
tahun 1920-an di ruang sastra. 

Karakteristik Sastra Melayu Klasik 

Universal 

Dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, siapa saja. 

Klasik Imitatif 

Ini adalah imitasi atau imitasi turun temurun. 

Tradisional 

Pertahankan kebiasaan masyarakat atau adat kuno. 

Didaktis 

Dari pesan untuk mendidik masyarakat baik pesan moral dan pesan 
agama atau agama. 

Disebar Secara Lisan 



Penyebab utamanya adalah bahwa pergerakan masa lalu sangat lambat 
dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern. Oleh karena 
itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan mempercepat 
penyebaran cerita dibandingkan dengan penggunaan media tertulis. 
Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens 
menyampaikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita sehingga 
pesan moral yang dikandungnya mencapai pendengar lebih cepat dan 
efektif. 

Bernilai Budaya Setempat 

Penciptaan karya-karya sastra klasik Malaysia biasanya membawa 
budaya lokal, sehingga dari sejarah yang kaya sastra klasik Malaysia 
pembaca bisa mendapatkan gambaran moral dari orang-orang yang 
hidup di era sebelumnya. 

Bertema Istana sentris 

Sosok itu biasanya adalah raja atau pangeran yang kuat dan kisah 
cintanya. Akhir cerita selalu bahagia. 

Anonim 

Anonim dalam arti tidak mengetahui siapa penulisnya, hal ini disebabkan 
oleh fakta bahwa di masa lalu tidak banyak orang yang mengejar 
popularitas, sehingga penulis lebih berkonsentrasi pada penyajian karya 
yang berfokus pada fungsi cerita. 

Macam-Macam Sastra Melayu Klasik 

Untuk sastra melayu klasik ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: 

Berbentuk prosa: Sejarah atau Silsilah, Hikayat, Sage, Dongeng, 
Legenda, Fabel, Mitos. 

Berbentuk puisi: Soneta, Stanza, Puisi, Karmina, Pantun, Gurindam, 
Seloka, Talibun, Bidal, Mantra. 

Contoh Sastra Melayu Klasik 

Agar memudahkan anda untuk bisa memahami dari isi artikel ini, maka 
anda bisa melihat contoh dalam pembuatan karya sastra klasik dibawah 
ini: 

Contoh Dalam Modul Kalimat 



Hang Tuah terlahir dari seorang ibu bernama Dang Merduwati, 
sementara ayahnya dipanggil Hang Mahmud. Karena kesulitan hidupnya, 
mereka pindah ke Pulau Bintan, di mana raja tinggal dengan harapan 
mendapatkan keberuntungan di sana. Mereka membuka warung dan 
hidup sangat sederhana. 
 
Semua teman Hang Tuah berani, mereka adalah Hang Jebat, Hang 
Kesturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Suatu ketika ketika kelima pergi 
berlayar. Di tengah lautan dia dihadang oleh sekelompok pencuri. Hang 
Tuah menggunakan taktik, membawa mereka ke tanah tempat mereka 
bertarung. 
Mereka membunuh sepuluh perampok, sementara yang lain melarikan 
diri. Dari sedikit orang yang bisa dipenjara, mereka mengaku berasal dari 
daerah Siantan dan Jemaja atas perintah Gajah Mada di Majapahit. 
 
Pada kenyataannya ia diperintahkan untuk menyerang Palembang tetapi 
angin kencang membawa mereka hilang ke Malaka. Akhirnya, 
keberanian Hang Tuah dan teman-temannya mencapai raja sehingga 
raja senang dengan mereka. Suatu ketika ada kemarahan di pasar, 
orang-orang berlari ketakutan. Hang Tuah juga bisa membunuh orang 
itu. 
 
Hang Tuah kemudian diangkat sebagai penyanyi istana (pelayan raja), 
pada waktu itu diminta untuk menyerang Palembang yang diduduki oleh 
Siantan dan Jemala. Hang Tuah berhasil, maka ia diangkat menjadi 
Laksamana. Hang Tuah dikirim berkali-kali ke luar negeri, Cina, Rum, 
Majapahit, dan juga pernah ke Haji. Di akhir hidupnya, Hang Tuah tinggal 
di Tanjung Jingara. 

Contoh Dalam Modul Talibun 

Jika anak pergi ke lepau. 
Yu membeli belanak merah dan bahkan membelinya. 
Beli ikan panjang dulu. 
Jika anak pergi ke luar negeri. 
Saya juga mencari kerabat. 
Sang induk semang mencari dia dulu. 

Contoh Dalam Modul Soneta 

Perasaan siapa yang akan menyala. 
Lihat seorang anak dengan drum. 



Satu di tengah lapangan. 
Tidak ada kemeja dengan kepala terbuka. 
Ini adalah nasib gembala. 
Berlindung di bawah hutan rindang. 
Sejak pagi dia sudah meninggalkan kandang. 
Kembali ke rumah saat senja. 
Sedikit tentang sejauh mana itu. 
Saya mendengar suara bel. 
Di keindahan alam. 
Atau gembala berwarna hijau. 
Dengarkan murid Anda sesuai dengan kerbau. 
Aku akan menurutimu. 

Contoh Dalam Modul Stanza 

PERTANYAAN KECIL UNTUK ANAK-ANAK 
 
Atau kayu dan dedaunan! 
Mengapa kamu bersenang-senang? 
Tertawa dengan sukacita? 
Dengan angin dan ketenangan, serang? 
Apakah angin tertawa bersama kita? 
Apakah kita senang dengan cerita yang bagus? 
Saya tidak mengerti kesukaanmu! 
Kenapa kamu tertawa? 
 
Hai kumbang bernyanyi! 
Apa yang kamu nyanyikan? 
Kamu terlihat seperti bunga! 
Apa yang kamu mainkan? 
Apakah dia atau dia gila? 
Anda? Mengapa? Bagaimana? 
Kenapa kamu tertawa? 

Contohnya Dalam Modul Syair 

Puisi Ken Tambuhan. 
Lalu berjalanlah Ken Tambuhan. 
Penglipur disertai dengan Tadahan. 
Berjalan manis perlahan. 
Perilakunya kasihan manis. 
Menangislah ke semua putri. 



Semua orang mengatakan hal yang sama sendirian. 
Kejahatan temperamen permaisuri. 
Putranya seperti jenius dan peri. 
Syair Abdul Muluk. 
Hentikan kisah raja Hindustan. 
Juga dikatakan adalah sebuah kata. 
Abdul Hamid Syah Paduka Sultan. 
Duduk, Yang Mulia. 
Abdul Muluk adalah putra Yang Mulia. 
Hebat adalah bangsa muda. 
Proposal Syahda yang indah. 
Tiga belas tahun di sana. 
Kecantikan sangat sempurna. 
Alur majelis yang bijaksana adalah seperti ini. 
Berikan hati yang goyah. 
Cintai itu mulia dan tercela. 

Contoh Dalam Modul Karmina 

Kelapa parut rasanya enak. 
Sehingga perut yang gemuk itu baik. 

Contoh Dalam Modul Pantun 

Sandal di atas batu. 
Sudah diikat dibawa pulang. 
Kebiasaan dunia seperti ini. 
Hal-hal buruk terbuang sia-sia. 

Contoh Dalam Modul Gurindam 

Pabila memarahi banyak orang. 
Ini adalah tanda yang dia lewatkan. 
Dengan ibu Anda harus menghormati. 
Sehingga tubuh bisa bertahan. 

Contoh Dalam Modul Sloka 

Pikiran yang baik, ibu, Randang. 
Perdagangan lalu ditanam. 
Tidak ada rumah kayu yang dibongkar. 
Bocah itu pulang lapar. 
Bayi di pangkuannya dibaringkan. 
Monyet hutan diberi ASI. 



Contohnya Dalam Modul Bidal 

Taruhan besar dibandingkan dengan tiang berarti biaya pendapatan 
besar. 
Seekor anjing menggonggong tidak menggigit, yang berarti mulut besar 
tetapi pengecut. 

Contoh Dalam Modul Mantra 

Pulanglah ke hutan desa. 
Pulanglah ke hutan besar. 
Pulanglah ke Gunung Guntung. 
Pulanglah ke sungai yang tidak memiliki kepala. 
Pulang ke kolam tanpa orang. 
Pulanglah ke musim semi yang tidak kering. 
Jika Anda tidak ingin kembali, mati. 

Demikianlah yang dapat admin sampaikan materi ini dimana 
pembahasan mengenai Contoh Sastra Melayu Klasik. Semoga dengan 
materi yang sudah dibahas melalui artikel ini, dapat memberikan 
pemahamaan dan manfaat untuk sahabat pembaca semua. 

https://majalahpendidikan.com/contoh-sastra-melayu-klasik/ 

 

  


