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teori sastra.txt - Notepad
teori sastratxt Lima Cabang Studi Sastra Kecuali tiga genre yang sudah disebutkan tadi, studi sastra juga memiliki lima cabang sastra, yaitu: 1 Sastra
umum 2 Sastra nasional 3 Sastra regional 4 Sastra dunia 5 Sastra bandingan Lima pembagian studi sastra di atas mencakupi tiga cabang studi
sastra,
Lingkup Ilmu Sastra: Teori Sastra, Sejarah Sastra, dan ...
penekanan maknanya Dalam pengkajian teori sastra sebenarnya istilah- istilah tersebut saling mengisi 5) Aristoteles, filosof Yunani (384-322 sM)
telah menghasilkan teori sastra untuk drama tragedi yang berjudul poetica 6) Cabang Ilmu Sastra adalah Teori Sastra, Sejarah Sastra, dan Kritik
Sastra
PENELITIAN SASTRA Maman Suryaman - staffnew.uny.ac.id
• cabang studi sastra (teori, kritik, dan sejarah sastra) • pengarang • pembaca • perjalanan dan perkembangan sastra dalam kurun waktu tertentu
teks sastra dalam konteksnya (sistem sastra: pengarang sebagai penghasil karya, teks sebagai produk budaya, penerbit sebagai penyebar, pembaca
sebagai penikmat dan pemberi makna, pembaca kritis
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sastra - Universitas Lampung
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Teori sastra menjelaskan tentang teori-teori dalam sastra, sejarah adalah studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat; telaah
tentang lembaga dan proses sosial Sosiologi sastra merupakan cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif Penelitian ini banyak diminati oleh
peneliti yang ingin melihat
BAB II LANDASAN TEORI A. Psikologi dalam Sastra
Dari teori diatas bisa disimpulkan yaitu psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang mendekati atau menganalisis sastra dari sudut pandang
psikologinyaBisa kepada psikologi pengarang, pembaca atau kepada teks itu sendiri B Psikologi Motivasi Abraham Maslow Setiap individu memiliki
kondisi internal, di mana kondisi internal
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya Se 1
Manshur, Teori Sastra Marxis dan Aplikasinyal125 peneliti sastra hams memilih ke arah mana analisis mereka ditujukan Teori sastra berbeda dari
kritik sastra, yang terakhir merupakan aplikasi praktis, sedangkan yang pertama bersifat konseptual Sejak tahun I970-an, teori sastra memasuki
babak barn yang didominasi oleh filsafat, sejarah, politik,
Pengantar Kritik Sastra - Perpustakaan UT
menunjukkan kepada kita bahwa kritik sastra merupakan suatu cabang studi sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melalui
interpretasi (penafsiran), analisis (penguraian), dan penilaian (evaluasi) Hal ini berarti, dalam melakukan kritik sastra, kita …
Psikologi Sastra - Universitas Negeri Yogyakarta
maka lahirnya kajian sastra yang melibatkan teori-teori psikologi, yang dikenal dengan psikologi sastra Buku ini ditulis dalam upaya membantu para
mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra (Indonesia) untuk mengenal psikologi sastra, sebagai salah satu alternatif dalam memahami dan menganalisis
karya-karya sastra yang dibacanya
SASTRA SEBAGAI SEBUAH DISIPLIN ILMU
Tetapi dalam karya-karya sastra moderen, walaupun realitas di dalam sebuah karya sastra moderen dapat menjawab 4 W di atas, tetapi karya sastra
moderen juga tidak dapat dijadikan bahan studi sejarah, hal ini dikarenakan sifat karya sastra itu yaitu imajinatif Realitas yang sesungguhnya
kerapkali sudah dimanipulasi, direkonstruksi si pengarang
Metodologi Penelitian Antropologi Sastra
sedangkan sastra diyakini merupakan cermin kehidupan masyarakat pendukungnya Bahkan, sastra menjadi ciri identitas suatu bangsa Sastra
merupakan pantulan hidup manusia secara simbolis Simbol-simbol budaya dalam sastra dapat dikaji melalui cabang antropologi sastra Menurut
Haviland (1984:7) antropologi adalah penelitian
˝KONDISI POSTMODERN KESUSASTRAAN INDONESIA ˛: …
dan kapabilitas dalam melakukan studi sejarah sejarah Studi sastra, menurut Darma (2 004:2), terdiri atas tiga cabang, yaitu teori sastra, kritik
sastra, dan sejarah sastra Teori sastra adalah cabang studi sastra yang berupa kaidah-kaidah untuk diterapkan dalam analisis karya sastra (D arma
2004:2) Ia merupakan studi
DEIKSIS - JURNAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA …
Kritik sastra merupakan salah satu cabang studi sastra yang penting dalam kaitannya dengan ilmu sastra dan penciptaan sastra Dalam bidang
keilmuaan sastra, kritik sastra tidak terpisahkan dengan cabang studi sastra yang lain, yaitu teori sastra dan sejarah sastra (W elek dan Warren,
1968:39) Kritik sastra ialah pertimbangan
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GENESIS ESAI DAN KRITIK SASTRA KITA
membatasi bahwa kritik sastra merupakan studi karya sastra secara konkret dengan penekanan pada segi evaluasinya Kritik sastra, bersama dengan
sejarah dan teori sastra, merupakan cabang dari ilmu sastra, yang memiliki jalinan yang sangat erat Teori sastra
Teori Kritik dan Penerapannya dalam Sastra Indonesia Modern
Teori Kritik dan Penerapannya dalam Sastra Indonesia Modern Kritik Sastra Indonesia Modern | v KATA PENGANTAR Pada mulanya, SASTRA
INDONESIA MODERN dalam KRITIK adalah disertasi saya yang bertema Kritik dan Penerapannya B Kritik Sastra di Antara Cabang Studi Sastra …
Bahan Kuliah Sastra Bandingan DASAR PEMIKIRAN …
Pengkajian sastra bandingan adalah studi karya sastra secara jernih, profesional, dan teori sastra mendatang bergerak dalam mendefinisikan konsepkonsep ini, dan sastra bandingan akan memanfaatkannya dalam pembelajaran di hubungan internasional dan mempengaruhi cabang-cabang pokok,
dan pembelajaran satu sastra dapat secara ilmiah
PERANAN SASTRA INGGRIS DALAM ILMU BUDAYA
cabang ilmu humaniora maupun seni, mulai dari antropologi, sosiologi, psikologi, sastra, linguistik, filsafat, ilmu politik, dan teori seni Hampir semua
metode dari analisis tekstual maupun psikoanalisis bisa digunakan dalam cultural studies Jadi cultural studies memiliki kebebasan mengambil teori
…
Dasar-dasar Psikolinguistik
perkuliahan Psikolinguistik di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FPBS, UPI (Jurdiksatrasia) Psikolinguistik merupakan mata kuliah
wajib yang diajarkan kepada mahasiswa di dua program studi yang ada di Jurdiksatrasia tersebut, yaitu Program Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Program Bahasa dan Sastra Indonesia
DOMINASI PENJAJAH TERHADAP SUBALTERN DALAM NOVEL …
Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar Indonesia
nurfadilahamiramal@gmailcom Abstrak Dominasi Penjajah Terhadap Subaltern dalam Novel Sang Maharani Karya Agnes Jessica: Suatu Tinjauan
Poskolonial Gayatri C Spivak
KAJIAN TEORI FORMALISME DAN STRUKTURALISME
teori tanda yang mengubah tidak hanya linguistik, tetapi hampir setiap cabang ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial Hubungan antara
formalisme dan strukturalisme merupakan hubungan yang bersejarah yang ciri utamanya adalah perkembangan dari studi formalis bahasa ke studi
…
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