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PENGANTAR PANITIA 

Kumpulan makalah yang telah diprosidingkan ini adalah makalah-makalah hasil 

Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Baturaja tanggal 29 Oktober 2018. Seminar Nasional ini 

mengusung tema Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Dalam Menghadapi Kurikulum Sebagai 

Pembentuk Karakter Dan Sikap Nasionalisme. Adapun Pembicara dalam Seminar Nasional 

ini adalah Prof. Dr. Nurhayati, M. Pd. salah satu guru besar di Universitas Sriwijaya dan Dr. 

Bambang Sulistyo, M. Pd. guru besar sekaligus Rektor Universitas Baturaja. 

          Prosiding ini memuat tujuh belas artikel yang diantaranya (1)Pengembangan Buku Ajar 

Kreatif Memproduksi Naskah Dulmuluk Modern oleh  Nurhayati, Subadiyono, dan Armilia 

Sari, FKIP Universitas Sriwijaya. (2) Pendidikan Karakter Dalam Menghadapi Tantangan 

Perubahan Zaman (Strategi Implementasi Dan Pengukurannya Dalam Pembelajaran), oleh 

Bambang Sulistyo, Nurhasanah, FKIP, Universitas Baturaja. (3) Pendidikan Karakter Melalui 

Pembelajaran Sastra. Oleh Aryanti Agustina. (4) Penggunaan Media Digital Storytelling 

Dalam Pembelajaran Keterampilan Bahasa oleh Darningwati. (5) Kesantunan Dalam 

Pembelajaran Bahasa Sebagai Upaya Membangun Karakter Dewi Lestari. (6)  Peran Media 

Pembelajaran Berbasis TIK Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan oleh Erwanto dan 

Lasmiatun. (7) Pendidikan Karakter Dalam Kumpulan Puisi Taufik Ismail Sebagai Aplikasi 

Pembelajaran Sastra oleh Inawati. (8) Metode, Upaya, Dan Langkah-Langkah Penanganan 

Gangguan Pembelajaran Bahasa Pada Anak Autisme Siswi SLB Negeri Baturaja (Sebuah 

Kajian Psikolinguistik) oleh Muhammad Doni Sanjaya. (9) Peran Guru Dalam Proses 

Pembelajaran. M. Rama Sanjaya dan Emilia Contessa. (10) Pengaruh Teknologi Terhadap 

Pendidikan Di Era Digital oleh Nora Agustina. (11) Gambaran Bhinneka Tunggal Ika Dalam 

Novel Sutasoma (2009) Karya Cok Sawitri oleh Netari Mulyawati. (12) Kemampuan  Siswa   

Kelas  X   SMA  Trisakti Baturaja Memahami Unsur Intrinsik  Hikayat Indera Bangsawan 

Dalam Pembelajaran Menggunakan  Metode Think Aloud Problem Solving oleh Rita 

Nilawijaya dan Ratih Utami Ramadhaniati. (13) Metode Suggestopedia Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia oleh Samsul Anam. (14) Peran Pendidik dan Generasi Abad 21 di Era 

Digital Dalam Pembelajaran dan Keterampilan Abad 21 oleh Trisilia Devana. (15) 

Meningkatkan  Kompetensi Peserta Didik Kelas X Mipa 1 SMA Negeri 3 OKU Mengubah 

Informasi Dari Bentuk Tabel Dan/Atau Grafik Ke Dalam Bentuk Uraian Menggunakan 

Model Pembelajaran T-Jaket oleh Uum Gatot K. (16) Analisis Nilai Toleransi Dalam Cerita 

Rakyat Kabupaten OKU SumateraSelatan: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra. Lili Suherma 

http://fkip.um-surabaya.ac.id/2011/04/29/pendidikan-karakter-melalui-pembelajaran-sastra/
http://fkip.um-surabaya.ac.id/2011/04/29/pendidikan-karakter-melalui-pembelajaran-sastra/


iv 
 

Yati, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Sumsel. (17) Penggunaan Bahan Ajar untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia. Awalludin, FKIP, Universitas 

Baturaja. 

Terbitnya Prosiding ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh panitia, pemakalah, dan 

peserta seminar baik dari mahasiswa dan alumni Universitas Baturaja, guru-guru di 

lingkungan kota Baturaja, serta Dosen-dosen dari sekolah tinggi di kota Baturaja. Dalam 

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semoga jerih payah kita 

akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua 

amin ya robbalamin. 

 

 

Baturaja, 4 Desember 2018 
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PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KREATIF MEMPRODUKSI NASKAH DULMULUK MODERN
1
 

 
 

Nurhayati, Subadiyono, dan Armilia Sari
2
 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

Abstrak 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan menghasilkan buku ajar 
yang efektif dengan judul Kreatif Memproduksi Naskah Dulmuluk 
Modern. Penelitian dan pengembangan ini memodifikasi prosedur 
yang dikemukakan Jolly dan Bolitho dan Dick, Carey, dan Carey. 
Untuk mengetahui kelayakan buku ajar dilakukan validasi ahli 
dengan teknik pengumpulan data melalui angket. Sementara itu, 
untuk mengetahui kelemahan buku ajar dilakukan uji coba satu-satu 
dengan teknik wawancara. Untuk menguji  kepraktisan  buku  ajar  
dilakukan  uji  coba  kelompok kecil dengan teknik pengumpulan 
data melalui angket. Terakhir, untuk mengetahui keefektifan buku 
ajar dilakukan uji lapangan melalui eksperimen dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan tes. Dari hasil validasi ahli 
diketahui bahwa buku ajar ini mendapat nilai 61 dari skor maksimal 
65 dan dikategorikan   sangat   layak.   Dari   hasil   uji   coba   satu-
satu diketahui adanya kelemahan pada aspek latihan. Kelebihannya, 
buku ajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah 
dipahami. Hasil uji coba kelompok kecil menunjukkan bahwa buku 
ajar yang dikembangkan praktis. Dari hasil uji lapangan diperoleh 
data bahwa nilai tes akhir lebih besar dengan nilai rata-rata  
63,75  daripada  nilai  tes  awal  dengan  nilai  rata-rata 
33,50.   Dengan   demikian,   buku   ajar   Kreatif   Memproduksi 

Naskah Dulmuluk Modern efektif dan mempunyai efek potensial 

terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis naskah  

Dulmuluk. 

 
Kata-kata kunci: pengembangan buku ajar, uji coba kelompok 

kecil, uji lapangan, menulis naskah Dulmuluk 
 
 

PENDAHULUAN 

Seni  pertunjukan  Dulmuluk  (selanjutnya  disebut  Dulmuluk)  hidup  dan 

berkembang  di  Palembang.  Seiring  perkembangan  zaman,  Dulmuluk  semakin 
 

 
1 

Hasil Penelitian Hibah Kompetitif Tahun 2015-2017 yang didanai DRPM Ditjen Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kemenristekdikti. 
2  

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sriwijaya 
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ditinggalkan oleh masyarakat Palembang. Kurangnya minat masyarakat dalam 

menyaksikan Dulmuluk dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berkembangnya 

jenis hiburan seperti organ tunggal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pelestarian 

agar tetap eksis di masyarakat (Nurhayati, Subadiyono, & Suhendi, 2013). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan Dulmuluk. Salah satunya 

dengan memperkenalkannya kepada generasi muda. Upaya yang paling komprehensif 

dan efektif ialah dengan cara mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran, baik 

pada pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya merupakan salah satu lembaga penghasil guru. 

Salah satu tugas guru ialah melakukan konservasi budaya lokal. Agar Dulmuluk tetap 

bertahan sebagai salah satu budaya lokal, Dulmuluk dipelajari oleh mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya (PBSI FKIP Unsri). 

Mata kuliah yang memasukkan Dulmuluk ke dalam materi pembelajarannya 

ialah mata kuliah Sanggar Sastra. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari beberapa 

mata kuliah PBSI FKIP Unsri. Tujuan instruksional mata kuliah Sanggar Sastra salah 

satunya yaitu mahasiswa mampu menuliskan naskah Dulmuluk berdasarkan syair asli 

Abdulmuluk karya Raja Ali Haji. 

Meskipun  demikian,  harapan  yang  ingin  dicapai  dalam  tujuan 

pembelajaran mata kuliah Sanggar Sastra tersebut belum sesuai dengan kenyataan 

yang terjadi di kelas. Pada proses pembelajaran yang sesungguhnya, mahasiswa 

tersebut masih kesulitan menulis naskah Dulmuluk. Dari wawancara awal yang 

dilakukan peneliti dengan dosen pengampu mata kuliah Sanggar Sastra diketahui 

bahwa mahasiswa belum mampu mentransformasikan syair Abdulmuluk ke dalam 

bentuk naskah drama. Dalam proses pembelajaran, dosen meminta mahasiswa 

melakukan pembacaan syair Abdul Muluk yang ditulis oleh Raja Ali Haji. 

Selanjutnya, dosen meminta mahasiswa melakukan pembacaan hermeneutik. 

Hermeneutik merupakan upaya eksplorasi larik-larik syair Abdul Muluk ke dalam 

dialog-dialog  naskah  yang  ditulis.  Oleh  sebab  itu,  tidak  mengherankan  jika 

mahasiswa  merasa  sulit  menulis  naskah  Dulmuluk  berdasarkan  tata  cara  dan 

struktur naskah Dulmuluk yang benar. 
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Pengembangan buku ajar sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan 

keefektifan dan keefisienan pembelajaran. Keberadaan buku ajar dinilai sangat penting 

untuk mendukung proses pembelajaran baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. 

Cunningsworth (2008) menyatakan buku ajar merupakan sumber belajar  yang  paling  

efektif  dalam  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Buku  ajar menjadi alat bantu bagi 

guru dan mahasiswa. Sejalan dengan itu, Wen-cheng, Chien-hung, & Chung-chieh 

(2011), Abdelwahab (2013), Dudley, Evands &  St John (dikutip Zohrabi, 2011) 

menyatakan bahwa buku ajar memainkan peranan penting dalam memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa dalam proses pembelajaran. 

Penelitian yang berkaitan dengan bahan ajar pernah dilakukan oleh  Sari, 

Nurhayati, & Soetopo (2017). Mereka mengembangkan lembar kerja peserta didik 

elektronik teks cerita pendek  berbasis budaya lokal. Sementara itu, penelitian 

buku  ajar  pernah  dilakukan  oleh  Slamet,  Winarni,  &  S,  (2015).  Mereka 

melakukan pengembangan buku ajar menulis cerita berdasarkan pendidikan karakter 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Penelitian serupa pernah juga 

dilakukan oleh Zohrabi (2011). Zohrabi mengembangkan buku ajar bahasa Inggris 

untuk tujuan umum (English for General Purpose Course) terutama pada 

keterampilan dan strategi membaca (Putu Sukerni, 2014) 

Sejauh ini mata kuliah Sanggar Sastra tidak memiliki buku ajar khusus 

yang berbicara tentang menulis naskah Dulmuluk. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

perlu adanya pengembangan  buku ajar menulis naskah Dulmuluk yang lengkap, 

sistematis, praktis, dan efektif dalam membantu mahasiswa menulis naskah Dulmuluk. 

Oleh karena itu, peneliti mengembangkan buku ajar menulis naskah Dulmuluk. 

Peneliti mempertimbangkan poin-poin yang dikemukakan Cunningsworth, 

(2008) sehubungan dengan pengembangan buku ajar. Poin-poin yang harus 

diperhatikan yaitu tujuan pembelajaran, strategi belajar/mengajar (banyaknya waktu 

yang digunakan, seberapa besar kelasnya, dan tujuan utama belajar), siswa (usia, 

motivasi, harapan, pengalaman awal dan cara belajar) dan guru (pendekatan mengajar 

yang cenderung digunakan, dan hak untuk mengadaptasi buku ajar yang standar. 

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan hasil analisis kebutuhan terhadap 

buku ajar menulis naskah Dulmuluk yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan 

dosen, mendeskripsikan kelayakan buku ajar, mendeskripsikan kepraktisan buku ajar, 

dan mendeskrispikan keefektifan buku ajar    yang dikembangkan. 
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METODE 
 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian dan pengembangan. 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku ajar menulis naskah 

Dulmuluk. Penelitian ini menggunakan gabungan dua model pengembangan bahan 

ajar yaitu model pengembangan Jolly dan Bolitho (dalam Tomlinson, 1999) dan 

model pengembangan Dick, Carey, & Carey (2015) yang dimodifikasi sehingga sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan buku ajar. 

Adapun langkah-langkah pendekatan research and development yang 

dimodifikasi Jolly dan Bolitho dan Dick, Carey & Carey ialah (1) analisis kebutuhan, 

(2) eksplorasi, (3) realisasi kontekstual, (4) realisasi pedagogik, (5) produksi produk, 

(6) validasi ahli, (7) revisi dan, (8) evaluasi formatif yakni uji coba satu-satu (one-to-

one evaluation), uji coba kelompok kecil   (small group evaluation), dan uji lapangan 

(field test). 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat kebutuhan mahasiswa dan dosen 

terhadap perlunya buku ajar. Untuk memperoleh data dilakukan dengan menggunakan 

angket yang diberikan kepada mahasiswa (20 orang). Analisis kebutuhan terhadap 

mahasiswa dilakukan dengan tujuan mencari data berkaitan dengan perlu tidaknya 

bahan ajar menulis naskah Dulmuluk dan materi-materi yang diperlukan berkaitan 

dengan menulis naskah Dulmuluk. 

Eksplorasi  merupakan  kegiatan  mengeksplorasi  sub-sub  keterampilan yang  

diperlukan  untuk  menulis  naskah  Dulmuluk.  Sementara  itu,  realisasi 

kontekstual ialah kegiatan   mempertimbangkan materi-materi baru berkaitan dengan 

teks-teks yang sesuai dengan sub-sub keterampilan terpilih. 

Realisasi pedagogis merupakan kegiatan menemukan latihan-latihan yang 

sesuai dengan menulis naskah Dulmuluk. Kegiatan selanjutnya ialah menyusun atau 

memperoduksi buku ajar. 

Validasi dilakukan dengan meminta pendapat ahli untuk mengetahui kelayakan 

buku ajar. Validasi terhadap buku ajar dilakukan mencakup tiga aspek yaitu aspek 

kelayakan materi/isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan penyajian. Validasi kelayakan 

materi/isi dilakukan oleh ahli materi/isi, validasi  kelayakan bahasa dilakukan oleh 

ahli bahasa, dan validasi kelayakan penyajian dilakukan oleh ahli penyajian. Angket 

yang diberikan kepada para ahli dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi 

tabel penilaian yang berupa angka dengan skala 1 - 5  (skala  5).  Bagian  kedua  
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berisi  kolom  saran  dan  komentar  dari  para  ahli terhadap buku ajar  yang 

dikembangkan. 

Data angket dianalisis dengan cara yakni: (1) data diklasifikasikan berdasarkan 

aspek-aspek yang telah ditentukan, (2) data dianalisis, dan (3) data disimpulkan. 

Tahap selanjutnya ialah tahap revisi buku ajar berdasarkan pendapat ahli. 

Evaluasi formatif pada tahap pertama yakni uji coba satu-satu. Uji coba satu satu 

dilakukan dengan mewawancarai tiga orang mahasiswa yang mewakili mahasiswa 

dari level rendah, sedang, dan tinggi. Wawancara dilakukan setelah mahasiswa 

membaca buku ajar. Uji coba satu-satu dilakukan untuk menjaring hal-hal  

berikut:  1)  apakah  buku  ajar  sesuai  dengan  tujuan  pembelajaran,  2) apakah 

materi yang terdapat di dalam buku ajar mudah dipahami, dan 3) apakah tugas-tugas  

yang diberikan di dalam buku ajar dapat dikerjakan.  Wawancara juga dilakukan 

kepada mahasiswa dalam rangka revisi buku ajar. Data hasil wawancara 

dideskripsikan dan disimpulkan. 

Evaluasi formatif tahap kedua yakni uji coba kelompok kecil. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan untuk melihat kepraktisan buku ajar dengan teknik 

pengumpulan data melalui angket. Uji coba kelompok kecil dilakukan dengan 

meminta  12  orang  mahasiswa  yang  mewakili  kelompok  rendah,  sedang,  dan 

tinggi. Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk menjaring hal-hal berikut: 1) apakah 

soal-soal yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) apakah buku ajar 

memiliki informasi  yang cukup terhadap materi  yang diberikan, 3) apakah contoh-

contoh yang dibahas pada buku ajar cukup, dan 4) apakah urutan materi dalam buku 

ajar sesuai. 

Evaluasi formatif tahap ketiga yakni uji coba lapangan. Uji coba lapangan 

untuk melihat keefektifan buku ajar. Desain penelitian pada tahap uji coba lapangan  

yakni eksperimen dengan   desain one-group pretest-postest dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes 

menulis naskah Dulmuluk. Rubrik penilaian naskah Dulmuluk meliputi kriteria: 1) 

adanya unsur beremas, 2) adanya penggambaran tokoh, karakter tokoh dan latar 

tempat, 3) adanya penggunaan syair dan pantun dalam dialog, 4) adanya penggunaan 

unsur-unsur kekinian dan, 5) adanya penggunaan kelakar Palembang. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali yakni tes awal (sebelum menggunakan buku 

ajar) dan tes akhir (setelah menggunakan buku ajar hasil pengembangan). Pada 
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penelitian ini digunakan SPSS 21 sebagai media untuk mendeskripsikan data yang 

diperoleh dari uji sampel berpasangan (paired sample test). Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan dari data sampel pertama ke data sampel kedua dengan subjek 

yang sama. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

1. Analisis Kebutuhan Mahasiswa 
 

Berikut data berkaitan dengan angket hasil analisis kebutuhan mahasiswa. 

Sebanyak 20 (100%) mahasiswa menjawab tidak menggunakan buku ajar 

yang berkaitan dengan cara menulis naskah Dulmuluk. Mereka hanya melihat contoh 

naskah Dulmuluk yang ditulis oleh mahasiswa sebelumnya tanpa melalui langkah-

langkah  atau  prosedur  tertentu.  Contoh  naskah  Dulmuluk  tersebut tersedia di e-

learning mata kuliah Sanggar Sastra. Ketika ditanya perlukah buku ajar  menulis 

naskah  Dulmuluk yang dapat mempermudah mereka memproduksi naskah 

Dulmuluk, sebanyak 20 mahasiswa (100%) menjawab sangat perlu. 

Sehubungan dengan materi struktur drama Dulmuluk, sebanyak 15 (75%) 

mahasiswa menjawab sangat perlu dan 5 (25%) mahasiswa menjawab perlu. 

Sehubungan dengan materi karakteristik drama Dulmuluk, sebanyak 15 (75%) 

mahasiswa menjawab sangat perlu, dan 5 (25%) mahasiswa menjawab perlu. 

Sehubungan dengan materi perbedaan antara drama Dulmuluk versi tradisional dengan 

drama Dulmuluk versi modern, sebanyak 15 (75%) mahasiswa menjawab sangat perlu 

dan 5 (25%) mahasiswa menjawab perlu. Sehubungan dengan interpretasi  syair  

Abdul  Muluk  karya  Raja  Ali  Haji,  sebanyak  15  (75%) mahasiswa menjawab 

sangat perlu dan 5 (25%) mahasiswa menjawab perlu. Sehubungan dengan materi 

integrasi syair dan pantun dalam lirik lagu beremas dan dialog antartokoh drama 

Dulmuluk, sebanyak 15 (75%) mahasiswa menjawab sangat perlu dan 5 (5%) 

mahasiswa menjawab perlu. Sehubungan dengan materi integrasi unsur-unsur kekinian 

dan kelakar Palembang, sebanyak 15 (75%) mahasiswa menjawab sangat perlu dan 5 

(25%) mahasiswa menjawab perlu. Terakhir, ketika ditanya bagaimanakah bentuk 

evaluasi yang diharapkan dalam buku ajar   menulis naskah Dulmuluk yang 

dikembangkan, sebanyak 17 (85%) mahasiswa menjawab latihan pemahaman soal, 

latihan menginterpretasi syair Abdulmuluk karya Ali Haji, latihan memasukkan 

syair, pantun, unsur kekinian, dan kelakar Palembang. Sementara itu, 3 (15%) 

mahasiswa lainnya menjawab cukup dengan latihan memasukkan syair, pantun, unsur 

kekinian, dan kelakar Palembang. 
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2. Analisis Kebutuhan Dosen 
 

Hasil analisis kebutuhan dosen yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan 

sebagai berikut. 

Dosen mengajarkan menulis naskah Dulmuluk dengan cara meminta mahasiswa 

menulis naskah Dulmuluk. Dosen merasa sulit mengajarkannya karena tidak ada buku 

ajar berkaitan dengan teknik   menulis naskah Dulmuluk. Oleh sebab itu, dosen 

sangat memerlukan buku ajar menulis naskah   Dulmuluk yang dapat membantu 

mahasiswa memproduksi naskah Dulmuluk. Berkaitan dengan materi buku ajar, dosen 

menyarankan adanya materi yang berkaitan dengan karakteristik Dulmuluk, 

interpretasi syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji secara 

 

hermeneutik, integrasi syair dan pantun dalam dialog antartokoh, integrasi unsur- 

unsur  kekinian  dan  kelakar  Palembang,  dan  adanya  soal-soal  dalam  rangka 

evaluasi yang disesuaikan dengan materi per babnya. 

Dari wawancara kepada mahasiswa dan dosen diperoleh data berkaitan dengan 

rancangan buku ajar yang dikembangkan. Secara garis besar, buku ajar yang 

dikembangkan terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 

akhir. Bagian awal terdiri dari (1) sampul atau cover yang berisi judul dan nama 

penulis, (2) kata pengantar, dan (3) daftar isi. Bagian isi terdiri dari (1) judul  materi  

per  bab,  (2)  tujuan  pembelajaran  dan  indikator,  (3)  penjabaran materi, (4) 

rangkuman, (5) tes formatif, (6) rubrik penilaian, (7) kriteria ketuntasan belajar, (9) 

daftar pustaka, (10) glosarium, (11) kunci jawaban tes formatif. Bagian akhir berisi 

biodata singkat penulis buku ajar. 

 

3. Hasil Validasi Ahli terhadap Kelayakan Buku Ajar 

Berikut disajikan grafik hasil validasi ahli terhadap kelayakan buku ajar yang 

dikembangkan. 
 
 

    25                                                                                                     23 
    20                          19                                19 
    15 
    10 

5 
0 

     Materi/Isi                      Bahasa                     Penyajian 
 

 
Grafik 1 Hasil Validasi Ahli 
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Berdasarkan hasil validasi ahli materi atau isi, buku ajar Kreatif Memproduksi 

Naskah Dulmuluk Modern dikategorikan sangat layak. Dari empat komponen 

kelayakan materi atau isi yang dinilai dengan skala 1-5, komponen kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran mendapat nilai 5, komponen kesesuaian dengan 

kebutuhan bahan ajar mendapat nilai 5, komponen kebenaran substansi materi  

mendapat  nilai  4,  dan  komponen  manfaat  untuk  penambah  wawasan 

pengetahuan mendapat nilai 5. Skor keseluruhan untuk aspek kelayakan materi 

atau isi adalah 19 dari skor maksimal 20. 

Ada   beberapa   saran   yang   diberikan   validator  materi   pada   kolom 

komentar. Pertama, komponen persamaan dan perbedaan teater Dulmuluk tradisional 

dengan modern diperjelas secara detail. Kedua, sedapat mungkin musik life dan 

hindari ilustrasi musik rekaman. Ketiga, kritik sosial dan politik dari tokoh Khadam 

dan Dayang diperkaya dengan isu-isu yang berkembang. Kelima, rumusan tujuan dan 

indikator harus diperjelas. 

Berdasarkan hasil validasi ahli bahasa, buku ajar   dikategorikan sangat 

layak. Dari empat komponen kelayakan bahasa yang dinilai dengan skala 1 -5, 

komponen bahasa mudah dipahami mendapat nilai 5, komponen kejelasan informasi 

mendapat nilai 5, komponen kesesuaian dengan kaidah bahasa mendapat nilai 4, dan 

komponen penggunaan bahasa secara efektif dan efisien mendapat nilai 5. Secara 

keseluruhan, skor yang diperoleh untuk aspek kebahasaan adalah 19 dari skor 

maksimal 20. 

Menurut komentar validator bahasa, buku ajar  ini sangat berguna dalam 

proses pembelajaran  mata kuliah  Sanggar  Sastra.  Diharapkan  buku  ajar   ini 

dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran. Buku ajar  ditulis dengan bahasa yang 

jelas dan cermat. 

Aspek   terakhir   yang   dinilai   adalah   aspek   penyajian.   Berdasarkan 

penilaian ahli penyajian, buku ajar   Kreatif Memproduksi Naskah Dulmuluk Modern 

dikategorikan sangat layak. Dari lima komponen aspek penyajian yang dinilai  

dengan   skala  1-5,   komponen   kejelasan  tujuan   mendapat   nilai   4, komponen 

urutan penyajian mendapat nilai 4, komponen pemberian motivasi mendapat nilai 5, 

komponen interaksi (stimulus dan respon) mendapat nilai 5, dan komponen 

kelengkapan informasi mendapat nilai 5. Skor keseluruhan untuk aspek penyajian ini 

adalah 23 dari skor maksimal 25. 

Validator penyajian memberikan lima saran pada kolom saran dan komentar. 
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Pertama, hendaknya digunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dalam 

tujuan pembelajaran atau indikator. Kedua, hendaknya sinopsis ditempatkan  pada  

posisi  yang  tepat.  Ketiga,  materi  dan  evaluasi  hendaknya berkaitan dengan 

tujuan pembelajaran atau indikator. Keempat, evaluasi dibuat secara variatif, baik 

tipe maupun bentuknya. Kelima, contoh interpretasi syair Abdul Muluk diberikan 

baik dari aspek pembacaan heuristik maupun hermeneutik. 

 
 

4. Hasil Uji Coba Satu-Satu terhadap Buku Ajar 
 

Berikut disajikan data hasil uji coba satu-satu dari 3 orang mahasiswa 
 

(M1, M2, M3). 
 

Tabel 2 Hasil Uji Coba Satu-Satu 

 

No Nama Mahasiswa  Komentar/Saran  Hasil Perbaikan pada 

Buku ajar 

1 M-1  Buku ajar sesuai dengan 
tujuan pembelajaran.Terdapat 
contoh-contoh  syair  Abdul  
Muluk, ada kegiatan heuristik, 
dan kegiatan hermeunetik 
bait-bait syair. Terdapat pula 
kegiatan menulis    naskah    
Dulmuluk secara keseluruhan. 

 Sesuai harapan. 

2 M-2 1. Materi mudah dipahami. 

Terdapat kata-kata lama 

dalam syair Abdul Muluk 

namun dijelaskan di dalam 

glosarium. 

 Sesuai harapan. 

 

3 M-3 1. Buku   ajar   kurang memuat 

latihan hermeneutik. 
 Penambahan latihan baik 

latihan hermeunetik dari 8 

latihan menjadi 18 latihan 

berdasarkan bagian-bagian 

cerita  yang  terdapat  dalam 

Syair Abdul Muluk. 

  2. Buku  ajar  kurang  memuat 

latihan  menyusun  naskah 

secara utuh setelah 

dilakukan pembacaan 

hermeunetik. 

 

 
 

Secara  keseluruhan  buku  ajar  yang  dikembangkan  memiliki  kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa dapat menulis 

naskah Dulmuluk modern. Materi dimulai dengan memaparkan struktur drama 

Dulmuluk, hakikat drama Dulmuluk, karakteristik drama Dulmuluk, menginterpretasi 

makna syair Abdulmuluk ke dalam kegiatan heuristik dan hermeneutik, 

mengintergrasikan pantun dalam beremas dan dialog, mengintergrasikan unsur 

kekinian dan kelakar Palembang, dan memproduksi naskah Dulmuluk modern. 

Buku ajar memiliki materi yang mudah dipahami. Kemudahan dalam memahami 

materi disebabkan oleh penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat-kalimat yang 
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digunakan umumnya ialah kalimat sederhana terdiri atas 1 klausa. Selain itu, buku ajar 

menggunakan kata-kata yang mudah dicerna oleh mahasiswa. Kemudahan memahami 

buku ajar ditunjang oleh adanya langkah-langkah menulis naskah Dulmuluk baik pada 

aspek heuristik dan hermeneutik serta menulis naskah secara utuh berdasarkan rubrik 

penilaian. Dengan kemudahan memahami materi yang terdapat di dalam buku ajar, 

mahasiswa dapat  mengerjakan dengan mudah seluruh latihan. 

Pada sisi lain, buku ajar memiliki kekurangan. Mahasiswa merasakan kurangnya   

latihan   pada   kegiatan   hermeneutik.   Latihan   hermeneutik   yang disajikan di 

dalam buku ada 8 bagian cerita. Sementara itu, syair Abdul Muluk secara   

keseluruhan   terbagi   atas   18   bagian   cerita.   Oleh   sebab   itu,   perlu 

penambahan latihan yang mencakup bagian cerita lainnya. Perlu juga penambahan 

latihan menyusun naskah secara utuh berdasarkan 18 bagian cerita berdasarkan syair 

Abdul Muluk. 

 
 

5. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil terhadap Buku Ajar 
 

Berikut  disajikan  grafik  berisikan  data  hasil  uji  coba  kelompok  kecil 

terhadap  buku  ajar     yang  dikembangkan  berkaitan  dengan  kepraktisannya. 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

 

 

Berdasarkan data angket dapat disimpulkan bahwa buku ajar   Kreatif 

Memproduksi Naskah Dulmuluk Modern memperoleh 67% untuk komponen 

kesesuaian tujuan, 78% untuk komponen kecukupan informasi, 89% untuk komponen 

kecukupan contoh, dan 78% untuk komponen kesesuaian urutan. Dengan demikian, 

dapat dikatakan buku ajar   ini memiliki kesesuaian dengan tujuan  pembelajaran.  

Buku  ajar memiliki  kecukupan  informasi,  contoh-contoh materi, dan soal-soal 

dalam membantu mahasiswa memahami syair dan naskah Dulmuluk. Buku ajar juga 

memiliki kesesuaian urutan langkah-langkah menulis naskah Dulmuluk baik pada 

aspek heuristik, hermeneutik, dan menulis naskah Dulmuluk modern secara utuh. 
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6. Hasil Uji Lapangan terhadap Kemampuan Menulis Naskah Dulmuluk 
 

 

Berikut ini disajikan grafik hasil deskripsi statistik yang menggambarkan 

sampel (N), rata-rata, standar deviasi, nilai terendah, dan nilai tertinggi. 

 
 

Grafik 3 Hasil Deskripsi Statistik 
 

Berdasarkan grafik di atas ketahui bahwa skor tertinggi 45 untuk tes awal dan 

skor tertinggi 85 untuk tes akhir. Skor rata-rata tes awal 33,50 dan 63,75 untuk skor 

rata-rata tes akhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 

mahasiswa terhadap menulis naskah Dulmuluk. 

Standar  deviasi  yang  diperoleh  dari  nilai  tes  awal  sebesar   9,850 

sedangkan, standar deviasi yang diperoleh dari tes akhir sebesar 6,091. Berdasarkan 

data tersebut dapat diketahui bahwa standar deviasi tes awal lebih kecil daripada tes 

akhir. Ini menunjukkan kemampuan mahasiswa meningkat setelah  menerima  

perlakuan  karena  data  yang  baik  memiliki  standar  deviasi yang kecil. 

Selanjutnya, melalui data tes menulis naskah Dulmuluk tersebut dilakukan 

paired sample test. Paired sample test  dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan setelah mahasiswa menggunakan 

buku ajar. Hasil   perhitungan   paired sample test   tersebut dapat dilihat pada grafik 

berikut. 
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Grafik 4 Hasil Paired Sample Test 
 

Dari grafik tersebut diperoleh informasi hasil paired sample test dengan nilai 

rata-rata tes awal dan tes akhir 30,250 dengan standar deviasi 10,320 dan sig (2-tailed)  

= 0,00. Artinya,  ada perbedaan  yang signifikan  antara nilai  sebelum dan  setelah  

mahasiswa  menggunakan  bahan  ajar hasil pengembangan  peneliti. Hal  itu 

didasarkan  pada  nilai sig (2-tailed)  0,00  lebih kecil dari 0,05 (alpha 

value). 
 

Berdasarkan hasil paired sample test diketahui bahwa ada peningkatan 

kemampuan mahasiswa dalam menulis naslah drama Dulmuluk dilihat dari rata- rata 

nilai tes awal sebesar 33,50 dan rata-rata nilai tes akhir sebesar 63,75. Hal ini 

disebabkan buku ajar yang dikembangkan lebih menekankan pada langkah- langkah 

menulis naskah drama Dulmuluk. 

Adapun   langkah-langkah   menulis   naskah   Dulmuluk   adalah   sebagai 

berikut. 1) membaca syair Abdulmuluk karya Ali Haji secara cermat beberapa 

kali, 2) mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam syair agar mudah dipahami, 3) 

menggali ide dari syair yang telah dibaca, 4) menentukan alur cerita yang digunakan, 

5) mengurutkan tokoh-tokoh cerita sesuai tokoh yang muncul dalam syair, 6) 

menentukan latar cerita yang digambarkan dalam naskah, 7) membuat adegan 

pembuka berupa nyayian dan tarian yang disebut ‘beremas’, 8) memasukkan pantun 

dan syair dalam beberapa dialog   pemain, 9) memasukkan unsur-unsur kekinian 

dalam cerita, 10) memasukkan kelakar bahasa Palembang pada dialog-dialog tertentu 

khususnya dialog tokoh Khadam dan Dayang (pembantu istana), dan 11) menuliskan 

naskah Dulmuluk secara utuh. 
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KESIMPULAN 
 

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa 

hal  sebagai  berikut.  Pertama,  mahasiswa PBSI FKIP  Sriwijaya  dan dosen 

matakuliah Sanggar Sastra memerlukan pengembangan buku ajar  menulis naskah 

Dulmuluk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Harapan-

harapan yang diinginkan mahasiswa dan dosen terhadap buku ajar  yang 

dikembangkan adalah materi struktur Dulmuluk, karakteristik pementasan Dulmuluk, 

perbandingan Dulmuluk tradisional dengan Dulmuluk modern, interpretasi syair 

Sultan Abdulmuluk karya   Raja Ali Haji, integrasi syair dan pantun dalam lirik 

lagu beremas dan dialog antartokoh, integrasi unsur -unsur kekinian dan kelakar 

Palembang, serta bentuk evaluasi yang disesuaikan dengan materi per babnya. 

Kedua,  buku  ajar    yang  dikembangkan  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari (1) cover atau 

sampul yang berisi judul dan nama penulis, (2) kata pengantar, dan (3) daftar isi. 

Bagian isi terdiri dari (1) judul materi per bab, (2) tujuan pembelajaran dan indikator, 

(3) penjabaran materi, (4) rangkuman, (5) tes formatif (6) tes formatif 

, (7) rubrik penilaian, (8) kriteria ketuntasan belajar, (9) daftar pustaka, (10) 

glosarium, (11) kunci jawaban tes formatif. Bagian akhir berisi biodata singkat 

penulis buku ajar . 

Ketiga,  validasi dalam penelitian ini mencakup tiga aspek  yaitu aspek 

kelayakan bahasa, kelayakan materi atau isi, dan kelayakan  penyajian. Aspek 

kelayakan bahasa mendapat nilai 19, aspek kelayakan materi atau isi mendapat 

nilai 19, dan aspek kelayakan penyajian mendapat nilai 23. Secara keseluruhan, dari  

penilaian  para  ahli,  buku  ajar    Kreatif  Memproduksi  Naskah  Dulmuluk Modern 

ini mendapat nilai total 61 dan dikategorikan sangat baik. 

Keempat, berdasarkan hasil uji lapangan, diperoleh informasi adanya 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis naskah Dulmuluk. Indikator 

peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis naskah Dulmuluk dilihat dari nilai 

rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan buku ajar. Nilai rata-rata sebelum 

menggunakan buku ajar  adalah 33,50, sedangkan nilai rata-rata setelah menggunakan 

buku ajar  adalah 63,75. Dengan demikian, ada peningkatan yang cukup signifikan 

setelah menggunakan buku ajar  hasil pengembangan peneliti. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, ada beberapa 

saran yang diberikan peneliti, yaitu sebagai berikut. Para dosen sastra, khususnya 
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dosen PBSI FKIP di Universitas Sriwijaya hendaknya mampu mengembangkan bahan 

ajar yang dapat menunjang proses pembelajaran di kelas, serta meningkatkan 

kemampuan mahasiswa. Selanjutnya, buku ajar   yang dikembangkan dalam 

penelitian ini hanya diujicobakan secara terbatas terhadap mahasiswa PBSI FKIP 

Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, pengembangan buku ajar   ini juga perlu 

dilakukan di perguruan tinggi lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik dan 

kebutuhan mereka yang tentunya berbeda dengan karakteristik dan kebutuhan 

mahasiswa PBSI FKIP Universitas Sriwijaya. Terakhir,  hasil  penelitian  

pengembangan  ini  dapat  dilanjutkan  pada pengembangan bahan ajar lainnya yang 

memiliki spesifikasi yang sama dengan penelitian ini. 
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Abstrak 

Pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, sejak 

lama pendidikan karakter ini telah menjadi bagian penting dalam misi kependidikan nasional 

walaupun dengan penekanan dan istilah yang berbeda. Dengan perubahan zaman dan arus 

globalisasi problematika menjadi sangat kompleks. Globalisasi disebabkan perkembangan 

teknologi, kemajuan ekonomi dan kecanggihan sarana informasi. Esensial pendidikan yang 

memiliki dua misi utama yaitu “transfer of values”  dan  juga “transfer of knowledge”. 

Tugas pendidikan harus mampu melakukan proses; pertama pewarisan nilai-nilai, kedua 

membantu individu memilih peran sosial dan mengajari untuk melakukan peran tersebut, 

ketiga memadukan beragam identitas individu ke dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas, 

keempat harus menjadi sumber inovasi sosial. Sasaran yang harus dibidik dalam pendidikan 

karakter adalah; Pertama kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu; 

Kedua, afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam 

diri pribadi seseorang; Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan aktion, perbuatan, 

prilaku, dan seterusnya. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, kognitif, afektif, psikomotor 

 

 

 

I.  Pendahuluan 

Pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional di 

Indonesia, sejak lama pendidikan karakter ini telah menjadi bagian penting dalam misi 

kependidikan nasional walaupun dengan penekanan dan istilah yang berbeda. Meskipun 

demikian, membicarakan tentang pendidikan karakter tetaplah menjadi hal penting dan 

menarik. Saat ini, wacana urgensi pendidikan karakter kembali menguat dan menjadi bahan 

perhatian sebagai respons atas berbagai persoalan bangsa terutama masalah dekadensi moral 

seperti korupsi, kekerasan, perkelahian antar pelajar, bentrok antar etnis dan perilaku seks 

bebas yang cenderung meningkat. Fenomena tersebut menurut Tilaar (1999:3) merupakan 

salah satu ekses dari kondisi masyarakat yang sedang berada dalam masa transformasi sosial 

menghadapi perubahan zaman atau era globalisasi.  

Dengan perubahan zaman dan arus globalisasi problematika menjadi sangat 

kompleks. Globalisasi disebabkan perkembangan teknologi, kemajuan ekonomi dan 

kecanggihan sarana informasi. Robertson dalam Globalization: Social Theory and Global 

Culture, menyatakan era globalisasi ini akan melahirkan global culture (which) is 

encompassing the world at the international level. Kondisi demikian membawa dampak 

positif sekaligus dampak negatif bagi bangsa indonesia. Kebudayaan negara-negara Barat 

yang cenderung mengedepankan rasionalitas, mempengaruhi negara-negara Timur termasuk 
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Indonesia yang masih memegang adat dan kebudayaan leluhur yang menjunjung nilai-nilai 

tradisi dan spiritualitas.  

Fenomena demikian juga merupakan tantangan terbesar bagi dunia pendidikan saat 

ini. Proses pendidikan sebagai upaya mewariskan nilai-nilai luhur suatu bangsa yang 

bertujuan melahirkan generasi unggul secara intelektual dengan tetap memelihara 

kepribadian, spiritual, dan identitasnya sebagai bangsa. Disinilah letak esensial pendidikan 

yang memiliki dua misi utama yaitu “transfer of values”  dan  juga “transfer of knowledge”. 

Pendidikan merupakan upaya pewarisan nilai-nilai keindonesiaan di satu sisi dan menghadapi 

derasnya arus perubahan zaman pada saat yang sama. Kondisi demikian menurut Tilaar 

(1999:17) membuat pendidikan hari ini telah tercabik dari keberadaannya sebagai bagian 

yang terintegrasi dengan kebudayaannya.  

Gambaran tersebut menginterupsi kita untuk kembali memperhatikan pentingnya 

pembangunan karakater (Character building) manusia Indonesia yang berpijak kepada 

khazanah nilai-nilai yang kita miliki.  

Ki Hajar Dewantoro, mengatakan bahwa nilai-nilai (karakter) tidak dapat dipisahkan 

dari pendidikan, bahkan nilai-nilai (karakter) merupakan alas atau dasar pendidikan. 

Rumusan ini menjangkau jauh ke depan, sebab dikatakan bukan hanya pendidikan itu 

dialaskan kepada suatu aspek nilai-nilai yaitu aspek intelektual, tetapi kebudayaan sebagai 

keseluruhan. Kebudyaan yang menjadi alas pendidikan tersebut haruslah bersifat kebangsaan. 

Dengan demikian nilai-nilai yang dimaksud adalah kebudyaan yang riil yaitu budaya yang 

hidup di dalam masyarakat kebangsaan Indonesia. Sedangkan pendidikan mempunyai arah  

untuk mewujudkan keperluan perikehidupan dari seluruh aspek kehidupan manusia dan arah 

tujuan pendidikan  untuk mengangkat derajat dan harkat manusia. (Tilaar, 1999:68).  

 

II.  Pendidikan Karakter dan Kebudayaan 

Berbicara pendidikan, maka kita tidak dapat lepas dari berbicara tentang kebudayaan. 

Karena pendidikan itu sendiri merupakan hasil sebuah budaya dan proses transfer budaya. 

Kebudayaan dimaknai sebagai sesuatu yang diwariskan atau dipelajari, kemudian 

meneruskan apa yang dipelajari serta mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, itulah inti 

dari proses pendidikan. Apabila demikian adanya, maka tugas pendidikan harus mampu 

melakukan proses; pertama pewarisan nilai-nilai, kedua membantu individu memilih peran 

sosial dan mengajari untuk melakukan peran tersebut, ketiga memadukan beragam identitas 

individu ke dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas, keempat harus menjadi sumber 

inovasi sosial.  

Tahapan tersebut  diatas, mencerminkan jalinan hubungan fungsional antara pendidikan 

dan kebudayaan yang mengandung dua hal utama, yaitu : Pertama, bersifat reflektif, 

pendidikan merupakan gambaran kebudayaan yang sedang berlangsung. Kedua, bersifat 

progresif, pendidikan berusaha melakukan pembaharuan, inovasi agar kebudayaan yang ada 

dapat mencapai kamajuan. Kedua hal ini, sejalan dengan tugas dan fungsi pendidikan adalah 

meneruskan atau mewariskan kebudayaan serta mengubah dan mengembangkan kebudayaan  

tersebut untuk mencapai kemajuan kehidupan manusia. Disinilah letak pendidikan karakter 

itu dimana proses pendidikan merupakan ikhtiar pewarisan nilai-nilai yang ada kepada setiap 

individu sekaligus upaya inovatif dan dinamik dalam rangka memperbaharui nilai tersebut ke 

arah yang lebih maju lagi. 

Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan goal ending dari sebuah proses 

pendidikan. Karakter adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral 

bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran. Moral memberikan 

petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan tanggung jawab sesuai dengan 

nilai, norma yang dipilih. Dengan demikian, mempelajari karakter tidak lepas dari 

mempelajari nilai, norma, dan moral.  
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Menurut T. Lickona (1991) pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya untuk 

membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

nyata seseorang berupa tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak 

orang lain, kerja keras dan sebagainya. Dalam hal ini, Russel Williams mengilustrasikan 

karakter ibarat “otot” dimana otot-otot karakter akan menjadi lembek apabila tidak pernah 

dilatih dan akan kuat dan kokoh kalau sering digunakan. Karakter ibarat seorang binaragawan 

(body builder) yang terus menerus berlatih untuk membentuk otot yang dikehendakinya yang 

kemudian praktik demikian menjadi habituasi (Megawangi, 2000). Sejatinya karakter yang 

potensial dalam diri manusia, ia kemudian akan aktual dikala terus menerus dikembangkan, 

dilatih melalu proses pendidikan. Mengingat banyak nilai-nilai yang harus dikembangkan 

dalam pendidikan karakter, kita bisa mengklasifikasikan  pendidikan karakter tersebut ke 

dalam tiga komponen utama yaitu:  

1. Keberagamaan; terdiri dari nilai-nilai (a). Kekhusuan hubungan dengan tuhan; (b). 

Kepatuhan kepada agama; (c). Niat baik dan keikhlasan; (d). Perbuatan baik; (e). 

Pembalasan atas perbuatan baik dan buruk. 

2. Kemandirian; terdiri dari nilai-nilai (a). Harga diri; (b). Disiplin; (c). Etos kerja; (d). 

Rasa tanggung jawab; (e). Keberanian dan semangat; (f). Keterbukaan; (g). 

Pengendalian diri. 

3. Kesusilaan terdiri dari nilai-nilai (a). Cinta dan kasih sayang; (b). kebersamaan; (c). 

kesetiakawanan; (d). Tolong-menolong; (e). Tenggang rasa; (f). Hormat 

menghormati; (g). Kelayakan/ kepatuhan; (h). Rasa malu; (i). Kejujuran; (j). 

Pernyataan terima kasih dan permintaan maaf (rasa tahu diri). (Megawangi, 2007) 

Selain hal diatas, Megawangi telah menyusun kurang lebih ada 9 karakter mulia yang 

harus diwariskan yang kemudian disebut sebagai 9 pilar pendidikan karakter, yaitu : a). Cinta 

tuhan dan kebenaran; b). Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; c). Amanah; d). 

Hormat dan santun; e). Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; f) percaya diri, kreatif, dan 

pantang menyerah; g). Keadilan dan kepemimpinan; h). Baik dan rendah hati; i). Toleransi 

dan cinta damai. (Elmubarok, 2008:111).  

Dalam hal mengajarkan nilai-nilai tersebut diatas, Lickona memberikan penjelasan 

ada tiga komponen penting dalam membangun pendidikan karakater yaitu moral knowing 

(pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral) dan moral action 

(perbuatan bermoral). Ketiga hal tersebut dapat dijadikan rujukan implementatif dalam proses 

dan tahapan pendidikan karakater. 

Selanjutnya, kira-kira misi atau sasaran apa saja yang harus dibidik dalam pendidikan 

karakter? Pertama kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan 

pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat 

memfungsi akalnya menjadi kecerdasan intelegensia. Kedua, afektif, yang berkenaan dengan 

perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya 

sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat 

digolongkan sebagai kecerdasan emosional. Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan 

aktion, perbuatan, prilaku, dan seterusnya. 

Apabila disinkronkan ketiga ranah tersebut dapat disimpulkan bahwa dari memiliki 

pengetahuan tentang sesuatu, kemudian memiliki sikap tentang hal tersebut dan selanjutnya 

berprilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya dan apa yang disikapinya. Pendidikan 

karakter, adalah meliputi ketiga aspek tersebut. Seseorang mesti mengetahui apa yang baik 

dan apa yang buruk. Selanjutnya bagaimana seseorang memiliki sikap terhadap baik dan 

buruk, hingga seseorang sampai pada tingkat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. 
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Pada tingkat berikutnya bertindak, berprilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga 

muncullah akhlak dan karakter mulia. 

Pendidikan karakter merupakan jenis pendidikan yang harapan akhirnya adalah 

terwujudnya peserta didik yang memiliki integritas moral yang mampu direfleksikan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan 

dengan alam lingkungan. Adapun tujuan Pendidikan Karakter sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah “ngerti-ngeroso-ngelakoni” (menyadari, 

menginsyafi dan melakukan). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa Pendidikan 

Karakter adalah bentuk pendidikan dan pengajaran yang menitikberatkan pada prilaku dan 

tindakan siswa dalam mengapresiasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke 

dalam tingkah laku sehari-hari. 

 

III. Pendekatan dalam Pembelajaran dengan Mengintegrasikan Pendidikan Karakter 

 

Kalaulah karakter adalah hasil dari tindakan moral, maka pendekatan pendidikan 

moral dapat digunakan untuk pengintegrasian pendidikan karakter. Untuk memahami tentang 

karakter maka kita perlu meahami berbagai hal yang berhubungan dengan konsep moral. 

Misalnya Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Menurut 

Hersh (1980), mengemukakan bahwa, di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam 

teori yang banyak digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional, pendekatan 

pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, 
dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, Elias (1989) 

mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni: pendekatan 

kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi ini menurut Rest (1992) 

didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni: 

perilaku, kognisi, dan afeksi. 

Setidaknya ada lima pendekatan pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan dalam 

proses pembelajaran: (1). Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach), (2) 

Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach), (3) 

Pendekatan analisis nilai (values analysis approach), (4) Pendekatan klarifikasi nilai (values 

clarification approach), dan (5). Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning 

approach). 

a. Pendekatan Penanaman Nilai 

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu 

pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial 

dalam diri siswa. Menurut Superka et al. (1976), tujuan pendidikan 

nilai menurut pendekatan ini adalah: Pertama, diterimanya nilai-nilai 

sosial tertentu oleh siswa; Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, 

simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 

b. Pendekatan Perkembangan Kognitif 

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya 

memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat 

keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai 
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perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang 

lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989). 

Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, 

membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan 

kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-

alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 

1976; Banks, 1985). Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada dilema 

moral, dengan menggunakan metoda diskusi kelompok.  

Pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam proses pendidikan di 

sekolah, karena pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan 

kemampuan berpikir. Oleh karena pendekatan ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada 

isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu 

dalam masyarakat, penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. Penggunaannya dapat 

menghidupkan suasana kelas. Teori Kohlberg dinilai paling konsisten dengan teori ilmiah, 

peka untuk membedakan kemampuan dalam membuat pertimbangan moral, mendukung 

perkembangan moral, dan melebihi berbagai teori lain yang berdasarkan kepada hasil 

penelitian empiris. 

c. Pendekatan Analisis Nilai 

Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan pada 

perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah 

yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan 

analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai 

sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral 

yang bersifat perseorangan. (Superka, 1976). 

d. Pendekatan Klarifikasi Nilai 

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) memberi penekanan pada 

usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai 

menurut pendekatan ini ada tiga. Pertama, membantu siswa untuk menyadari dan 

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; Kedua, membantu 

siswa, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, 

berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri; Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu 

menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, 

untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri (Superka, 1976). 

e. Pendekatan pembelajaran berbuat 

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi penekanan 

pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. 

Superka, et. al. (1976) menyimpulkan ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan 

kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-

nilai mereka sendiri; Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan 
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sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian 

dalam suatu proses demokrasi. Metode-metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan 

analisis nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan ini. Metoda-metoda lain 

yang digunakan juga adalah kegiatan-kegiatan tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam 

masyarakat, dan praktek keterampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama 

(Superka, 1976). 

 

IV. Pengukuran Penilaian Pengembangan Karakter 

Implementasi integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran yang kita lakukan 

merukuk pada 9 pilar pendidikan karakter, yaitu : a). Cinta tuhan dan kebenaran; b). 

Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; c). Amanah; d). Hormat dan santun; e). 

Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; f) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah; g). 

Keadilan dan kepemimpinan; h). Baik dan rendah hati; i). Toleransi dan cinta damai. 

Integrasi pendidikan karakter tersebut hendaknya disesuaikan dengan misi atau sasaran yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pencapaian misi tersebut setidaknya dapat kita ukur dengan menggunakan penilaian 

perkembangan siswa, minimal dalam empat kali pertemuan dan pengamatan. Adapun 

pengukuran perkembangan karakter siswa dapat dilakukan dengan menggunakan tebel 

penilaian sebagai berikut. 

 

 

 

Skala 

Kuantitatif 

Skala 

Kualitataif 
Keterangan 

1  2  3 

1  BT  

Belum Terlihat, apabila siswa belum memperlihatkan tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator karena 

belum memahami makna dari nilai itu (Tahap Anomi)  

2  MT  

Mulai Terlihat, apabila siswa sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator tetapi belum konsisten karena sudah ada pemahaman 

dan mendapat penguatan lingkungan terdekat (Tahap Heteronomi)  

3  MB  

Mulai Berkembang, apabila siswa sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan 

mulai konsisten, karena selain sudah ada pemahaman dan 

kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat dan 

lingkungan yang lebih luas (Tahap Socionomi)  

4  MK  

Membiasa dan Konsisten, apabila siswa terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 

konsisten karena selain sudah ada pemahaman dan kesadaran dan 

mendapat penguatan lingkungan terdekat dan lingkungan yang 

lebih luas sudah tumbuh kematangan moral (Tahap Autonomi)  
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V.  Penutup 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan berbagai hal berikut:  

1. Pendidikan merupakan produk dari kebudayaan manusia dan menjadi bagian dari 

kebudayaan. Pendidikan berupaya untuk mewariskan, meneruskan, dan 

mentransfer karakter bangsa yang mulia.   

2. Pendidikan berusaha untuk mentransformasikan karakter agar mencapai kemajuan 

baik individual maupun masyarakat. Kedudukan dan fungsi pendidikan sebagai 

pusat pengembangan kebudayaan, pusat kajian, dan pengembangan ilmu-ilmu 

untuk mencapai kemajuan peradaban manusia. 

3. Pelaksanaan Pendidikan Karakter menggariskan pentingnya unsur keteladanan. 

Selain dari pada itu, perlu disertai pula dengan upaya-upaya untuk mewujudkan 

lingkungan sosial yang kondusif bagi para siswa, baik dalam keluarga, di sekolah, 

dan dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Karakter akan 

lebih berkesan dalam rangka membentuk kepribadian siswa. Penyusunan 

Pendidikan Karakter perlu memberikan penekanan yang berimbang kepada aspek 

nilai dan proses pengajarannya. Selain daripada itu, perlu memberikan penekaanan 

yang berimbang pula kepada perkembangan aspek intelektual, emosional dan 

spiritual siswa.  
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Abstraks 
 
Pendidikan karakter di negeri ini memang telah lama hilang. Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) misalnya, yang seharusnya bisa menjadi katalisator atau 

penyaring untuk membendung arus merebaknya budaya kekerasan, dinilai telah berubah 

menjadi mata pelajaran berbasis indoktrinasi yang semata-mata mengajarkan dan mencekoki 

nilai baik dan buruk saja, tanpa diimbangi dengan pola pembiasaan secara intensif yang bisa 

memicu peserta didik didik untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Tak 

terkecuali pelajaran sastra, materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai 

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. 

Sastra, agaknya bisa menjadi media strategis untuk mewujudkan tujuan mulia itu. Melalui 

karya sastra, anak-anak sejak dini bisa melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara 

intens sehingga secara tidak langsung anak-anak memiliki perilaku dan kebiasaan positif 

melalui proses apresiasi dan berkreasi melalui sastra. 

Sejatinya sastra bisa digunakan sebagai media penyampaian pendidikan karakter kepada 

peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran 

kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat. Tentu saja, langkah visioner semacam ini tak akan 

banyak maknanya jika tidak diimbangi dan dukungan penuh dari berbagai kalangan secara 

intensif menginternalisasi pendidikan berbasis karakter dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

 
Kata kunci : Pendidik, Peserta didik, Pendidikan Karakter, Pembelajaran sastra 
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Latar Belakang 

Berkembangkan kehidupan yang buruk pada zaman sekarang ini, melembaganya 

budaya kekerasan, atau merakyatnya bahasa ekonomi dan politik, disadari atau tidak, telah 

ikut melemahkan karakter anak-anak bangsa, sehingga menjadikan nilai-nilai luhur dan 

kearifan sikap hidup mati suri. Anak-anak sekarang gampang sekali melontarkan bahasa oral 

dan bahasa tubuh yang cenderung tereduksi oleh gaya ungkap yang kasar dan vulgar. Nilai-

nilai etika dan estetika telah terbonsai dan terkerdilkan oleh gaya hidup instan dan konstan. 

Pendidikan berbasis karakter di negeri ini memang telah lama hilang. Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) misalnya, yang seharusnya bisa menjadi 

katalisator atau penyaring untuk membendung arus merebaknya budaya kekerasan, dinilai 

telah berubah menjadi mata pelajaran berbasis indoktrinasi yang semata-mata mengajarkan 

dan mencekoki nilai baik dan buruk saja, tanpa diimbangi dengan pola pembiasaan secara 

intensif yang bisa memicu peserta didik didik untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan 

nilai-nilai luhur. Akibat pola indoktrinasi yang demikian lama dalam ranah pendidikan kita, 

disadari atau tidak, telah mengubah mindset anak-anak cenderung menjadi egois, baik 

terhadap dirinya sendiri maupun sesamanya. Mereka tidak lagi memiliki kepekaan terhadap 

sesamanya, kehilangan nilai kasih sayang, dan sibuk dengan dunianya sendiri yang 

cenderung agresif dengan tingkat degradasi moral yang sudah berada pada titik ambang batas 

yang tidak bisa dimaklumi. 

Sudah berkali-kali panggung sosial negeri ini diwarnai pentas tragis tentang tawuran 

antarpelajar, pemerkosaan, minuman keras, atau seks pra-nikah yang dilakukan oleh kaum 

remaja-pelajar kita. Belum lagi mereka-mereka yang menjadi pengguna dan pengedar pil-pil 

setan dan zat-zat adiktif lainnya. Hal itu diperparah dengan miskinnya keteladanan perilaku 

kaum elite kita yang seharusnya menjadi idola dan sosok anutan sosial yang mengagumkan. 

Perilaku korupsi, sikap serakah, dan mau menang sendiri, justru menjadi tontonan masif di 

tengah massa yang demikian gampang disaksikan melalui layar kaca. 

Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, situasi semacam itu jelas sangat tidak 

menguntungkan bagi masa depan bangsa, khususnya dalam melahirkan generasi masa depan 

yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Dalam konteks 

demikian, perlu ada upaya serius dari segenap komponen bangsa untuk membangun 

“kesadaran kolektif” demi mengembalikan karakter bangsa yang hilang. Dalam konteks 

demikian, menjadi menarik ketika sebagai seorang pendidik bahasa dan sastra memberikan 

atau menginjeksikan nilai-nilai berwawasan pendidikan karakter ke dalam pelajarannya yang 
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berlabel sastra dan diupayakan bisa mengajak dan menginternalisasikan pendidikan karakter 

melalui sastra tersebut. 

Mengapa harus melalui sastra? Ketika dunia pendidikan dinilai hanya memburu dan 

mementingkan ranah akademik semata, sehingga mengabaikan persoalan-persoalan moral 

dan keluhuran budi kalau pun ada penyampaiannya cenderung indoktrinatif dan perlu ada 

terobosan visioner yang bisa mengajak dan menginternalisasikan pendidikan karakter sesuai 

dengan tuntutan dan dinamika perkembangan psikososial peserta didik. Karya sastra, agaknya 

bisa menjadi medium yang strategis untuk mewujudkan tujuan mulia itu. Melalui karya 

sastra, anak-anak sejak dini bisa melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara intens 

sehingga secara tidak langsung anak-anak memiliki perilaku dan kebiasaan positif melalui 

proses apresiasi dan berkreasi melalui karya sastra. Melalui makalah ini penulis ingin 

menunjukan bahwa sastra bisa digunakan sebagai media penyampaian pendidikan karakter 

kepada peserta didik. 

 

Permasalahan 

Bagaimana upaya-upaya apa saja dalam pembelajaran sastra yang bisa dijadikan media 

penyampaian pendidikan karakter terhadap peserta didik? 

 

Pembahasan 

Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pendidik, sekolah, institusi-institusi lain dan 

sumbangsih terhadap khalayak umum khususnya dunia pendidikan bahwasanya sastra bisa 

dijadikan media untuk menyampaikan pendidikan karakter kepada peserta didik 

 

1. Pendidikan Karakter 

Karakter didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Karakter menurut 

Depdikbud adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak”. Ada juga yang menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif 

terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai 

penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya merubah atau membentuk 

karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang 

(encyclopedia.thefreedictionary.com, 2004). Sedangkan menurut Megawangi (2003), kualitas 

karakter meliputi sembilan pilar, yaitu (1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) 

Tanggung jawab, Disiplin dan Mandiri; (3) Jujur/amanah dan Arif; (4) Hormat dan Santun; 
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(5) Dermawan, Suka menolong, dan Gotong-royong; (6) Percaya diri, Kreatif dan Pekerja 

keras; (7) Kepemimpinan dan adil; (8) Baik dan rendah hati; (9) Toleran, cinta damai dan 

kesatuan. Orang yang memiliki karakter baik adalah orang yang memiliki kesembilan pilar 

karakter tersebut. 

Karakter, seperti juga kualitas diri yang lainnya, tidak berkembang dengan sendirinya. 

Perkembangan karakter pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) dan 

faktor lingkungan (nurture). Menurut Confusius seorang filsuf terkenal Cina dalam 

Megawangi (2003) menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai 

kebajikan, namun bila potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah 

manusia dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi. 

Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan anak yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan – 

baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas sangat penting dalam 

pembentukan karakter seorang anak. Sebagaimana menurut Piaget dalam Pateda (1988) 

dalam usahanya mencari hubungan antara bahasa dan pikiran anak, mengemukakan pendapat 

bahwa perkembangan bahasa dan penggunaannya oleh anak tercermin dalam perkembangan 

mentalnya. Persepsi anak dan lingkungan sosialnya memegang peranan penting dalam 

kehidupan anak. Lingkungan sekitar yang memprogram bagaiman selanjutnya sang anak. 

 

2.Sastra 

        Apakah sastra itu? Wellek (dalam Prapodo 2003:35) mengemukakan tiga definisi: 

pertama, seni sastra ialah segala sesuatu yang dicetak, definisi ini tidak lengkap karena tidak 

meliputi karya sastra yang tidak tertulis, atau karya sastra lisan. Di sini disebut sastra hanya 

karena pertama naskah sebagai sumber. Definisi kedua, seni sastra terbatas pada buku-buku 

yang terkenal, dari sudut isi dan bentuknya. Jadi, di sini definisi bercampur dengan penilaian, 

dan penilaian itu hanya didasarkan pada segi estetikanya saja atau segi intelektualnya. 

Dengan demikian, karya-karya lain yang “tidak terkenal” tidak dapat masuk dalam definisi 

ini. Definisi yang ketiga, Rene Wellek mengatakan, agaknya lebih baik jika istilah “sastra” 

dibatasi pada seni sastra yang bersifat imaginative. Jadi di sini sifat imaginative ini 

menunjukan dunia angan dan khayalan hingga kesusastraan berpusat pada epick, lirick dan 

drama karena ketiganya itu yang ditunjuk adalah dunia angan (fiction), imagination. Jadi di 

sini mengakui adanya sifat fiktionali (sifat menghayal), invention (penemuan/penciptaan) dan 

imagination (mengandung kekuatan menyatukan angan untuk mencipta) sebagai hakikat seni 

sastra. 

      Dalam bahasa Indonesia kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada “kesusastraan” 
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atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Selain itu dalam arti 

kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi sastra tertulis dan sastra lisan (sastra oral). 

.(http://id.wikipedia.org/wiki/sastra). Yang dimaksud sastra lisan di sini, sastra tidak banyak 

berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk 

mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. yang termasuk dalam kategori sastra 

adalah: 

a. Cerita/cerpen (tertulis/lisan) 

      Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif 

fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya 

fiksi yang lebih panjang, seperti novella (dalam pengertian modern) dan novel. Karena 

singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti 

tokoh, plot, tema, bahasa dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih 

panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. (http://id.wikipedia.org/wiki/cerpen) 

b.Novel 

     Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk 

cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang 

berarti “sebuah kisah, sepotong berita”. Novel lebih panjang (setidaknya 40.000 kata) dan 

lebih kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara 

atau sajak. Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif 

tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/novel) 

c.Puisi 

      Puisi adalah seni tertulis yang menggunakan bahasa untuk tambahan kualitas estetiknya 

atau selain arti semantiknya. Penekanan pada segi estetik suatu bahasa dan penggunaan rima 

adalah yang membedakan puisi dari prosa. Namun perbedaan ini masih diperdebatkan. 

Beberapa ahli modern memiliki pendekatan dengan mendefinisikan puisi tidak sebagai jenis 

literatur tapi sebagai perwujudan imajinasi manusia, yang menjadi sumber segala kreativitas. 

Baris-baris pada puisi dapat berbentuk apa saja (melingkar, zigzag, dll). Hal tersebut 

merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan pemikirannnya. Puisi kadang-kadang 

juga hanya berisi satu kata/suku kata yang terus diulang-ulang. Bagi pembaca hal tersebut 

mungkin membuat puisi tersebut menjadi tidak dimengerti. Tapi penulis selalu memiliki 

alasan untuk segala ‘keanehan’ yang diciptakannya. Tak ada yang membatasi keinginan 

penulis dalam menciptakan sebuah puisi. Ada beberapa perbedaan antara puisi lama dan puisi 

baru Namun beberapa kasus mengenai puisi modern atau puisi cyber belakangan ini makin 

http://id.wikipedia.org/wiki/sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/cerpen
http://id.wikipedia.org/wiki/novel
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memprihatinkan jika ditilik dari pokok dan kaidah puisi itu sendiri yaitu ‘pemadatan kata’. 

kebanyakan penyair aktif sekarang baik pemula ataupun bukan lebih mementingkan gaya 

bahasa dan bukan pada pokok puisi tersebut. mereka enggan atau tak mau untuk melihat 

kaidah awal puisi tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/puisi). 

 

d.Pantun 

       Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat dikenal dalam bahasa-bahasa 

Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda 

dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). 

Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir 

dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). 

Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang 

tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian: sampiran dan isi. Sampiran adalah dua 

baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat 

pendukungnya), dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan 

maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Dua baris terakhir merupakan isi, yang 

merupakan tujuan dari pantun tersebut. Karmina dan talibun merupakan bentuk kembangan 

pantun, dalam artian memiliki bagian sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun “versi 

pendek” (hanya dua baris), sedangkan talibun adalah “versi panjang” (enam baris atau lebih). 

(http://id.wikipedia.org/wiki/pantun). 

e.Drama 

Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. 

Kosakata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti “aksi”, “perbuatan”. Drama bisa 

diwujudkan dengan berbagai media: di atas panggung, film, dan atau televisi. Drama juga 

terkadang dikombinasikan dengan musik dan tarian, sebagaimana sebuah opera. Di 

Indonesia, pertunjukan sejenis drama mempunyai istilah yang bermacam-macam. Seperti: 

Wayang Orang, Ketoprak, Ludruk (di Jawa Tengah dan Jawa Timur), Lenong (Betawi), 

Randai (minang), reog (Jawa Barat), rangda (Bali) dan sebagainya. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/drama) 

 

3.SastradanPendidikanKarakter 

Sastra sebagai cerminan keadaan sosial budaya bangsa haruslah diwariskan kepada generasi 

mudanya. Menurut Herfanda (2008:131), sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa 

masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan karakter. Selain mengandung keindahan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/puisi
http://id.wikipedia.org/wiki/pantun
http://id.wikipedia.org/wiki/drama


Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

29 

sastra juga memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Segi kemanfaatan muncul karena 

penciptaan sastra berangkat dari kenyataan sehingga lahirlah suatu paradigma bahwa sastra 

yang baik menciptakan kembali rasa kehidupan. Penciptaannya yang dilakukan bersama-

sama dan saling berjalinan seperti terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Namun, kenyataan 

tersebut di dalam sastra dihadirkan melalui berbagai tahap proses kreatif. Artinya bahan-

bahan tentang kenyataan tersebut dipahami melalui proses penafsiran baru oleh pengarang. 

Adapun manfaat sastra bagi pembaca, adalah berkenaan dengan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya agar pembaca lebih mampu menerjemahkan persoalan-persoalan dalam hidup 

melalui kebaikan jasmani dan kebaikan rohani. Lebih jauh dari itu sastra dalam kaitan dengan 

pendidikan karakter, yaitu sastra sebagai media pembentuk watak moral peserta didik, 

dengan sastra kita bisa mempengaruhi peserta didik. Karya sastra dapat menyampaikan 

pesan-pesan moral baik secara implisit maupun eksplisit. Dengan mengapresiasi cerpen, 

novel, cerita rakyat, dan puisi, kita bisa membentuk karakter peserta didik, sastra mampu 

memainkan perannya. Nilai-nilai kejujuran, kebaikan, persahabatan, persaudaraan, 

kekeluargaan, keikhlasan, ketulusan, kebersaman, dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan pendidikan karakter, bisa kita terapkan kepada peserta didik melalui sastra. 

 

4. Upaya-upaya yang Bisa Dilakukan Pendidik Melalui Sastra 

Sebagai wujud untuk menyampaikan atau menginjeksikan pendidikan karakter dalam sastra 

kepada peserta didik ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pendidik. Pendidik 

mengungkapkan nilai-nilai dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan 

pengintegrasian langsung nilai-nilai karakter yang menjadi bagian terpadu dari mata pelajaran 

tersebut. 

a.Cerpen 

Pendidik bisa menggunakan perbandingan cerita pendek berdasarkan kehidupan atau 

kejadian-kejadian dalam hidup para peserta didik kemudian mengubah hal-hal yang bersifat 

negatif dalam cerita pendek tersebut menjadi nilai positif. Dengan ini peserta didik mampu 

mengambil secara langsung nilai-nilai pendidikan karakter yang tersirat dan tersurat dalam 

tugas yang diberikan pendidik tadi karena merupakan bagain dari kehidupan peserta didik itu 

sendiri. Atau bisa juga menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai karakter dengan 

menceritakan kisah hidup orang-orang besar. Dengan kisah nyata yang dialami orang-orang 

besar dan terkenal bisa menjadikan peserta didik akan terpikat dan mengidolakan serta 

pastunyainginmenjadisepertiidolanyatersebut 
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b.Puisi(lagu) 

Seperti yang kita ketahui, musik / lagu bisa memberikan efek yang sangat dalam bagi 

pendengarnya. Bahkan kabar terkini yang telah kita ketahui bersama, bayi dalam kandungan 

pun bisa dipengaruhi dengan lagu yang diputar dekat dengan perut ibunya. Dengan dasar ini 

pendidik bisa menggunakan lagu-lagu dan musik (musikalisasi puisi) untuk mengintegrasikan 

nilai-nilaikarakterdalambenakpesertadidik. 

c.Drama 

Pendidik bisa juga menggunakan drama sebagai media untuk melukiskan kejadian-kejadian 

yang berisikan nilai-nilai karakter. Sehingga secara audio visual serta aplikasi langsung 

(pementasan drama) menjadikan peserta didik lebih mudah untuk memahami dan menyerap 

nilai-nilai karakter tersebut. Selain itu tugas- tugas yang bisa dikerjakan dirumah dapat 

mengambil contoh tentang apa yang dilihat peserta didik di televisi kemudian pendidik akan 

menjelaskan sekaligus meluruskan nilai-nilai apa saja yang ada dalam film di televisi 

tersebut. Ini akan lebih menggoreskan dalam-dalam nilai-nilai pendidikan karakter yang 

didapatdibenakpesertadidik. 

d.Novel 

Menggunakan novel sebagai media untuk mengungkapkan nilai-nilai atau norma-norma 

dalam masyarakat melalui diskusi dan brainstorming pun bisa digunakan oleh pendidik. 

Novel banyak memberikan kisah-kisah yang mampu menjadikan pembacanya berimajinasi 

dan masuk dalam cerita novel tersebut. Banyak penikmat novel yang terpengaruh dengan isi 

yang ada dalam novel, a.baik itu gaya berbicara, busana bahkan perilaku tentunya setelah 

membaca dan memahaminya.  

Hal ini sangat baik apabila pendidik mampu memasukkan pendidikan karakter untuk bisa 

mempengaruhi peserta didiknya. 

  

e.Pantun 

Peserta didik diajak membuat berbagai pantun nasehat untuk memunculkan berbagai nilai-

nilai karakter dalam kehidupan peserta didik. Nasehat-nasehat yang dibuat akan menggores 

diingatannya, peserta didik akan mengaplikasikannya karena nasehat itu berasal dari dirinya 

sendiriuntukteman-temannya. 

f.CeritaLisan 

Penggunaan contoh sastra lisan dalam hal ini cerita rakyat merupakan sarana yang baik untuk 
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memberikan contoh kepada peserta didik. Apalagi cerita yang disampaikan adalah cerita 

rakyat dari daerah peserta didik sendiri. 

Selain cara-cara di atas masih banyak cara-cara yang lainnya yang bisa digunakan oleh 

pendidik atau bahkan dikombinasikan untuk menyampaikan nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter, namun jangan terlepas dari penyeleksian atau pemilihan bahan ajar yang tepat. 

Karena dengan memilih bahan ajar yang tepat, peserta didik akan merasakan kedalaman 

materi yang membuat mereka menyadari makna kehidupan. Kesadaran itulah yang akan 

membuat pembelajaran bukan sekadar mengajarkan materi, tetapi juga mendidik. 

Membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan membaca Belenggu karya Iwan 

Simatupang bagi peserta didik pasti memiliki dampak berbeda. Proses pemahaman novel 

Belenggu terasa lebih sulit jika dibandingkan novel Laskar Pelangi. Selain itu, isi Laskar 

Pelangi lebih cocok dalam pembelajaran, karena novel tersebut berbicara masalah 

pendidikan, pentingnya belajar, dan menghargai seorang pendidik. Sedangkan Belenggu 

berisi cerita yang terlalu dewasa, sehingga belum sesuai dengan usia peserta didik. Namun, 

bukan berarti salah satu novel itu jelek, hanya persoalan penempatannya. Dengan memahami 

hal tersebut, pembelajaran sastra bisa dijadikan sebagai instrumen pendidikan yang 

sebenarnya, yaitu mengubah karakter peserta didik menjadi lebih baik, bermoral, dan 

bermartabat. Semua demi generasi penerus yang lebih baik dari aspek kualitas maupun 

kuantitasnya. 

 

PENUTUP 

  

Sastra sebagai media untuk pengintegrasian, penyampaian pendidikan karakter kepada 

peserta didik, penanaman nilai-nilai yang baik mampu menjadi salah satu metode untuk 

menuju pendidikan yang lebih baik di tengah kebangkrutan moral bangsa, maraknya tindak 

kekerasan, inkoherensi politisi atas retorika politik, yang tengah menjalar dan menjangkiti 

bangsa ini. Pengajaran sastra mampu dijadikan sebagai pintu masuk dalam penanaman nilai-

nilai moral seperti kejujuran, pengorbanan, demokrasi, santun dan sebagainya. 

Berbagai upaya yang bisa dilakukan pendidik melalui pembelajaran sastra yang disertakan 

pula pendidikan karakter di dalam penyampaiannya, baik melalui puisi, lagu, cerpen, novel, 

drama, dan cerita rakyat nampaknya akan mampu membawa pendidikan karakter untuk 

masuk ke dalam jiwa peserta didik dan secara umum dan akan merubah karakter bangsa kita 

menuju yang lebih baik. 

 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

32 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Depdikbud, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Herfanda, A.Y. 2008. Sastra Sebagai Agen Perubahan Budaya dalam Bahasa dan Budaya 

dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta: FBS UNY. 

 

Tiara Wacana Kemendiknas. 2010. Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah 

Menengah Pertama.Jakarta. 

 

Megawangi, Ratna. 2003. Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani. IPPK 

Indonesia Heritage Foundation. 

 

Pateda, Mansoer. 1988. Aspek –Aspek Psikolinguistik. Flores: Nusa Indah. 

 

Pradopo, Rahmat Djoko. 2003. Prinsip – Prinsip Kritik Sastra. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Wellek, Rene dan Austin Warren. 1993. Teori Kesusastraan. (Terjemahan Melani Budianta ) 

Jakarta: Gramedia. 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

33 

PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL STORYTELLING DALAM 

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BAHASA 

 

Darningwati 

 

Program Studi Pendidkan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 Universitas Baturaja  

(darning_wati@fkip.unbara.ac.id) 

 

Abstract: Salah satu prinsip dalam standar proses pembelajaran yaitu pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sangat ditekankan 

dalam pendidikan masa kini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan masa kini berada pada 

revolusi digital yang telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang 

sangat canggih saat ini. Tujuan penulisan artikel  ini adalah untuk menggambarkan tentang 

penggunaan digital storytelling dalam pembelajaran keterampilan bahasa, yang meliputi: definisi 

dan elemen; karakteristik, komunikasi literatur vs gambar vs media audio visual serta 

penggunaan digital storytelling pada pembelajaran keterampilan bahasa. 

 

Key words: Digital storytelling, Pembelajaran bahasa, Komunikasi litearur, Media audio visual 

 

Pendidikan masa kini berada pada revolusi digital yang telah mengubah cara 

pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Cara yang 

dapat dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatan 

teknologi digital dalam bidang pendidikan yaitu berupa Digital Storytelling (DST). DST 

merupakan kombinasi dari seni bercerita dengan fitur multimedia yaitu grafik digital, teks, 

rekaman narasi suara, video dan musik yang menyajikan materi tertentu dengan durasi 

waktu tertentu yang dikemas dalam format digital (Robin, 2006a, Robin, 2006b; Dreon et 

al, 2011). Pemanfaatan DST sebagai media pembelajaran memang cukup ’luwes’, karena 

jenis materi dapat dipilih sendiri oleh si penyusun media dan gambar maupun suaranya 

pun demikian. Pemanfaatan DST sebagai media pembelajaran memang sangat diperlukan 

dalam proses pembelajaran.   Hal ini dikarenakan pada kenyataannya guru masih 

cenderung menggunakan media seadanya. Penggunaan media seadanya berupa buku teks 

secara terus menerus akan dapat menimbulkan kebosanan pada diri siswa dan berkurangnya 

motivasi belajar siswa (Gunawan, 2013:109). 

Pada era digital seperti sekarang ini, guru dituntut memiliki kemampuan 

mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang dapat dikembangkan pada era digital saat 

mailto:darning_wati@fkip.unbara.ac.id
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ini adalah media pembelajaran berbasis komputer. Multimedia merupakan bagian dari sarana 

prasarana sekolah yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan (Ariani & Haryanto, 

2010:22). 

Digital Storytelling (DST) merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

untuk mengelola konten kreatif digital. DST bukan hanya memindahkan seni mendongeng 

(Hurlburt & Index, 2011) ke dalam format multimedia yang berisi gambar, teks suara (narasi 

dan musik) serta video dengan menggunakan program aplikasi komputer. DST yang 

memiliki elemen, tahapan serta tujuan edukasi, merupakan suatu strategi membangkitkan 

minat, dan semangat belajar sebagai proses lifelong learning education. DST disusun agar 

memiliki kesan yang mendalam dengan melibatkan faktor emosional sehingga 

meningkatkan daya ingat dan rasa ingin tahu siswa. 

Beberapa penelitian mengenai implementasi DST antara lain pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia (Wina Heriyana & Maureen, 2015) menunjukkan adanya peningkatan 

minat belajat dengan menceritakan kembali tokoh idola dengan DST. Lebih jauh ditinjau 

dari sisi kognitif (Oktafiani, 2013) penerapan DST cukup berpengaruh  pada prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Penelitian lain yang menggunakan studi kasus 

menggarisbawahi bahwa DST cukup efektif (Smeda, Dakich, & Sharda, 2013) dalam 

proses mengajar oleh guru dan pembelajaran bagi siswa. Pembuktian diujikan pada 

sejumlah siswa dan sejumlah guru yang akan memberikan penilaian berbeda. Pembahasan 

lebih lanjut dalam tulisan ini, Digital Storytelling diharapkan dapat menjadi perancangan 

metode pembelajaran mandiri yang inovatif, melatih kreativitas mengolah konten digital 

dan mempermudah guru dalam proses pembelajaran. 

 

DEFINISI DAN ELEMEN 
 

Digital storytelling diterjemahkan dengan  cerita digital. Landis, et.al. (2011: 5), 

menyebutkan “digital storytelling is the art of combining narrative with digital media 

such as images, sound,  and video to create a short story”. Maksudnya  sebagai  seni  

yang  menggabungkan cerita dengan  media digital seperti gambar, suara, dan video 

untuk membuat cerita  pendek. 

Digital  storytelling  ibarat  seperti  bahasa  yang  memuat  kode- kode  atau  

tanda-tanda yang  berfungsi  untuk  memproduksi makna- makna. Digita l storytel ling  

m el ip ut i  pr ak ti k  be rcer it a  de ng an menggunakan media  digital dalam  multimedia  

yang  diproduksi oleh para profesional. Media digital yang dimaksud  bisa berupa:  slide 
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show, narasi  di  blog  dan  media  sosial,  narasi  interaktif  dan  game,  video amatir di 

youtube, maupun film. 

Kemudian  pengertian digital storytelling menurut  Rule (2007) dalam Digital 

Storytelling Association, bahwa: 

“...is the modern  expression of the ancient art of storytelling. Digital stories 

derive their power  by weaving images, music, narrative and voice together,  

thereby  giving deep  dimension and vivid color to character,  situations,  

experiences, and  insights.” 

 

Artinya bahwa digital storytelling merupakan ekspresi modern  dari seni 

bercerita yang kuno dengan  mengandalkan kekuatan gambar, musik, suara 

(lagu dan narasi), bersama-sama sehingga memberikan dimensi  dan  warna  

dalam  hal karakter,  situasi, pengalaman, dan wawasan. 

 

Gelombang kedua  cerita  digital  dimulai  tahun  90-an  dengan munculnya 

produksi video populer kemudian teknologi  media sosial. Lalu seiring  dengan   

perkembangan media  digital,  masyarakat  mulai memanfaatkan internet  untuk  

bercerita  dan saling bertukar  informasi. Perubahan ke bentuk  digital storytelling 

mempunyai ciri, seperti: durasi waktunya   pendek, skala  yang  kecil  dengan   teknik  

sederhana, dan biasanya  menggunakan cerita  pengalaman hidup   yang  diceritakan 

dengan  narasi suara. Suatu hal yang penting  bahwa  digital storytelling menjadi suatu 

strategi  yang  menggunakan aplikasi  komputer yang  dapat  membantu pengajar 

menelaah suatu topik berdasarkan sudut pandang siswa. Jadi digital storytelling 

menjelaskan kepada siswa dengan  cara yang sederhana dan siswa tidak perlu  

berimajinasi tentang  objek yang diceritakan,  karena pada era penceritaan digital sudah 

ada suara, gambar, maupun video  yang menggambarkan objek yang diceritakan  

tersebut. Akhirnya  bisa  dikatakan   kalau  dongeng kini  sudah  semakin  canggih dengan  

didokumentasikan dalam bentuk  digital. Komunikasi  yang termediasi  secara  progresif  

memasuki  aspek kehidupan dan hubungan sosial termasuk  storytelling. Sekiranya 

dapat disimpulkan bahwa  digital  storytelling  adalah  sebuah   cara  bercerita dengan  

penggabungan narasi, teks, audio, gambar, musik yang dikemas sedemikian rupa  dalam  

digital dan  disampaikan melalui  multi media digital. 

Beberapa  jenis digital storytelling, antara lain: 1) Narasi pribadi, merupakan 

sebuah  dongeng dari sebuah  kisah peristiwa pribadi seseorang yang memiliki nilai 

budaya  atau nilai-nilai kehidupan yang patut dijadikan pembelajaran; 2) Cerita 

dokumenter, yaitu sebuah  cerita yang  meneliti  peristiwa  dramatis  yang  dapat  
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membantu kita  dalam mempelajari sejarah  masa  lalu; 3) Dongeng,  yaitu cerita  

yang  dibuat dan dirancang  untuk  menyampaikan informasi atau memerintah sang 

pendongeng pada  konsep atau  praktik  tertentu. 

Selanjutnya elemen  penting  dalam digital storytelling, yaitu: 1) Point of view, 

yaitu apa perspektif  si penulis;  2) A dramatic question, merupakan sebuah  

pertanyaan yang akan  dijawab  pada  akhir  cerita; 3) Emotional content,  

melibatkan  aspek  emosional  dalam  memahami makna  yang  tersurat  maupun 

tersirat  dalam  isi cerita;  4)  The gift of your voice, suatu cara untuk personalisasi 

cerita agar membantu pemustaka memahami  konteks; 5) The power of the 

soundtrack, berupa musik  atau  audio  lainnya  yang  mendukung alur  cerita; 6) 

Economy, mempertimbangkan unsur  ekonomi/efisiensi; dan  7) Pacing, dengan 

mempertimbangkan  nilai  ekonomi   (irit dan  murah),  namun   secara khusus  

berkaitan  dengan  seberapa lambat atau seberapa cepat  cerita/ dongeng tersebut  

berlangsung. 

Adanya perkembangan teknologi  informasi telah mengkondisi- kan 

masyarakat  itu hidup  dengan  dominasi  citra visual, sehingga  telah mengubah cara 

komunikasi dan interaksi antar manusia yang bergantung pada keberadaan 

media visual tersebut. Begitu juga aplikasinya  di perpustakaan, pemustaka era 

sekarang  sudah  berubah dalam  hal mengakses informasi. 

 

KARAKTERISTIK DIGITAL STORYTELLING 

Salah satu pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pendidikan dikembangkan 

dengan adanya media pembelajaran DST. “What is digital storytelling? Simply put, it is 

telling stories with digital technologies. Digital stories are narratives built from the stuff of 

cyberculture” (Alexander, 2011:3). Apa itu digital storytelling? Sederhananya, mendongeng  

dengan  teknologi  digital.  Cerita  digital  dibangun  dari  narasi  perihal budaya internet 

(cyberculture). DST merupakan kombinasi dari seni bercerita dengan fitur multimedia yaitu 

grafik digital, teks, rekaman narasi suara, video dan musik yang menyajikan materi tertentu 

dengan durasi waktu tertentu yang dikemas dalam format digital (Robin, 2006a, Robin, 

2006b; Dreon et al, 2011). DST merupakan salah satu jenis media yang menggabungkan 

aspek visualisasi gambar dengan efek suara (Muhyadi dkk, 2010). Dari beberapa pendapat di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa DST adalah kombinasi seni bercerita dengan fitur 

multimedia yaitu grafik digital, teks, rekaman narasi suara, video dan musik yang disajikan 
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dalam format digital. 

DST memanfaatkan program Audacity dan mengoperasikannya dengan Windows 

Movie Maker. Visualisasi gambar dapat dibuat secara bebas oleh si perancang dan pembuat 

media tersebut. Untuk keperluan pendidikan, gambar dapat berupa fenomena alam yang 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan ke peserta didik. DST memiliki salah satu 

keuntungan yaitu suara yang diisikan dapat suara asli seorang native speaker ataupun suara 

guru. Dalam pembuatan DST jenis materi dapat dipilih sendiri oleh si penyusun media dan 

gambar maupun suaranya pun demikian. Menurut  Heriyana  (2014),  media  DST memiliki  

kelebihan  yaitu  DST dapat digunakan dalam beragam gaya belajar siswa, membangkitkan 

minat siswa dalam belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa di dalam kelas. 

Menurut Lambert (2007:9-19) ada tujuh elemen dalam DST yang efisien, yaitu (a) point of 

view yaitu poin utama yang berkaitan dengan komunikasi penonton dengan cerita yang 

disampaikan; (b) dramatic question yaitu pertanyaan kunci yang akan dijawab pada akhir 

cerita dan membuat penonton penasaran dalam menonton; (c) emotional content yaitu 

penulisan yang memegang perhatian penonton dan melibatkan perasaan penonton secara 

emosional; (d) the gift of your voice yaitu narasi teks, termasuk emosi dan infleksi yang 

memberikan makna cerita yang lebih besar dan membantu dalam pemahaman penonton; (e) 

soundtrack. yaitu suara dan musik yang terpilih akan menambah respon emosional secara 

berlanjut dan berkesan; (f) economy yaitu banyak cerita dapat diilustrasikan secara efektif 

dengan gambar-gambar terbatas atau video dan cerita singkat; (g) pacing yaitu irama cerita 

dan seberapa lambat atau cepat cerita tersebut disampaikan. Hronova (2011) dalam Abdel- 

Hack E.M., Helwa HSAA (2014) menjelaskan berbagai jenis DST antara lain, (a) cerita foto 

(photo stories) yaitu kombinasi dari gambar dan teks; (b) kata video (video words) yaitu 

kombinasi dari kata-kata atau frase dan gambar untuk membuat sebuah film atau pendek 

dan presentasi sederhana; (c) presentasi (presentations) yaitu kombinasi dari teks dan gambar 

untuk menyajikan tema tertentu; (d) pementasan (staging) yaitu semacam presentasi tetapi 

siswa tidak terfokus pada fakta-fakta tetapi mereka harus menemukan cara bagaimana 

melakukan perasaan mereka, tindakan, insiden, ucapan, dll; (e) video klip (video clips) yaitu 

menempatkan gambar, kata-kata, rekaman pembicaraan atau narasi dan musik bersama-sama 

untuk membuat cerita bermakna. 

Kajder, Bull dan Albaugh (2005) menyajikan strategi bagi guru untuk merancang 

DST di kelas sebagai berikut, langkah pertama, menulis naskah awal; langkah kedua, 

rencanakan storyboard cerita; langkah ketiga, diskusi dan merevisi naskah; langkah 

keempat, mengurutkan gambar dalam cerita video yang diedit ke dalam video digital yaitu 
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dimulai dengan mengimpor gambar ke timeline editor video. 

Kelly (2010:9) menyatakan “Windows Live Movie Maker (or Movie Maker for short) 

is, at its simplest, an application for creating a digital video that can be saved and played 

back in various formats including a DVD or a digital movie file stored on your hard drive 

or uploaded to the very popular online video site, YouTube.” Windows Live Movie Maker 

(Movie Maker) adalah sebuah aplikasi sederhana untuk membuat video digital yang dapat 

disimpan dan dimainkan kembali berbagai format termasuk DVD atau file film digital yang 

disimpan di hard drive atau upload ke situs online yang sangat populer video, yaitu 

YouTube. 

 

KOMUNIKASI LITERATUR VS GAMBAR VS MEDIA AUDIO VISUAL 

Tabrani dalam bukunya Bahasa Rupa (2005:55-61) menunjukkan dua hal yaitu (1) untuk 

menangkap makna apa yang dibaca tidak cukup dengan ilmu bahasa, tetapi perlu dipadukan 

dengan imajinasi gambar, dan (2) manusia seumur hidup melihat lingkungan sekitar yang naturalis 

dengan mata dan dalam waktu yang relatif cepat harus mampu menangkap makna apa yang 

dilihatnya, dan informasi yang diserap hanyalah informasi yang perlu atau dianggap penting. 

Berdasarkan hal itu, dengan induksi menangkap maknanya, untuk itu imajinasi manusia 

men- dukung dalam mengutuhkan atau mentotalkan apa  yang  dipersepsinya. Apabila  sebuah  

pesan atau gambar yang naturalis terlalu lengkap infor- masinya, maka pemirsa akan cenderung 

menjadi pasif. Akan tetapi, dengan gambar yang diseder- hanakan, di mana informasi yang 

disampaikan hanyalah informasi yang dianggap penting, maka audiens sendiri yang akan 

mengutuhkan infor- masi tersebut dengan didukung imajinasinya. Hal ini mendorong manusia 

menjadi lebih aktif. 

Prof. Dr. Primadi Tabrani juga menyampaikan bahwa kemampuan mansuia dalam 

menyerap informasi dengan indera penglihatan jauh lebih besar (83%) dibandingkan dengan daya 

serap informasi dari indera lainnya seperti indera cecap (1%), indera raba (1,5%), indera cium 

(3,5%), indera pendengaran (11%). Kemampuan dalam mengingat kembali sebuah informasi yang 

disajikan secara penceritaan dan peragaan / gambar juga memiliki presentasi yang tinggi dalam 

kurun 3 jam (85%) dan 3 hari (65%) setelah   penyampaian   informasi   dibandingkan 

penyampaian hanya dengan penceritaan (70% setelah 3 jam dan 10% setelah 3 hari), serta hanya 

peragaan atau gambar (72% setelah 3 jam dan 20% setelah 3 hari). 
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Gambar 1. Diagram Kemampuan Indera Menangkap Informasi. 

 
 

Penyajian hanya dengan penceritaan (70% dan 10%) 

 

 

 
 

Penyajian hanya dengan peragaan 
/ gambar (72% 

dan 20%) 
 

Penyajian dengan bercerita + peragaan (85% dan 65%) 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Hubungan antara Cara Penyajian Informasi dengan Daya Ingat. 

 
 

Beliau menyebutkan bahwa media audio visual atau rupa rungu adalah sebuah media baru dalam 

penyajian dan penuturan cerita. Media ini me- miliki nilai lebih dibandingkan media sebelumnya 

seperti buku yang hanya didominasi teks, ataupun gambar yang miskin informasi. 

Adapun hal positif yang dapat dihasilkan oleh proses digital storytelling ini bagi para audiens 

adalah: 

a. Digital literacy - kemampuan untuk berkomu- nikasi dengan komunitas yang terus ber- 

kembang untuk membicarakan mengenai isu, 

masalah, atau untuk meminta bantuan serta 

mengumpulkan informasi. 

b. Global literacy - kemampuan untuk membaca, mengartikan, merespon, dan kontekstual dari 

pesan dari sudut pandang secara global. 

c. Technology literacy - Kemampuan untuk meng- gunakan   komputer   dan   teknologi   lainnya 

untuk  meningkatkan  pembelajaran,  produk- 

tivitas, dan performa. 

d. Visual literacy - Kemampuan untuk mengerti, memproduksi, dan berkomunikasi melalui 

gambar secara visual 
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e. Information literacy - Kemampuan untuk me- nemukan, mengevaluasi, dan menganlisa infor- 

masi. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Digital Storytelling 

 
Adapun penjelasan diagram elemen digital storytelling adalah: 

a. Computer - sebagai alat yang digunakan untuk pembuatan sarana multimedia dan   

     penyimpanan. 

b. Digital Media Software - Eksekusi visual dengan pemakaian perangkat lunak, tetapi tetap  

    mempertahankan sentuhan gaya Bali dan paduan teknik sand animation 

c. Image capture device - alat yang digunakan untuk merekam gambar atau video Audio capture 

device - Aplikasi untuk narasi dalam cerita 

d. Encompass Multiple Literacy Skill - Audiens pada saat mengakses aplikasi ini, akan diajak 

berpikir kritis serta membangun interaktifitas dengan aplikasi dan media digital untuk 

mencapai tujuan menyelesaikan cerita 

e. Engage Students and Teachers - Dalam hal ini, 

yang dibangun adalah koneksi dan ikatan antara pencerita atau narator dengan audiens atau 

user. Ikatan dibangun dengan pemilihan legenda asli dari Nusantara, serta didukung narasi 

yang kuat dan alur cerita yang dibuat menarik. 

f. Promote 21st Century Skills - dengan meng- angkat kisah asli dari Nusantara dalam media 

digital secara paralel dan bersamaan mampu mendorong kemampuan untuk sadar akan media 

baru (digital), sadar akan budaya asli Nusantara beserta nilai- nilai luhurnya, dan sadar akan 

informasi serta teknologi (gadget tablet PC) 
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DIGITAL STORYTELLING DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 

BERBAHASA 

 

a.  K e t e r a m p i l a n  Mennyimak dan Membaca 

Siswa-siswa cenderung  ingin  mendengarkan  lagi  cerita  lainnya  segera setelah 

cerita yang sebelumnya berakhir. Jadi mereka sangat termotivasi untuk melihat dan 

mendengarkan materi cerita. Kegiatan digital storytelling ini sangat membantu peningkatan 

kemampuan menyimak siswa di sekolah dalam proses pembelajaran. Kemampuan lain yang 

terasah adalah membaca. Kemampuan tersebut dapat terasah karena banyaknya latihan 

membaca cerita dan menyimak. Seperti yang dikutip dalam Wright (1995: 4) Listening 

and reading  fluency is based on: a positive attitude to not understanding everything, the 

skills of searching for meaning, predicting, and guessing. 

 

b.   Keterampilan Berbicara dan Menulis  

Terasahnya kemampuan speaking dan writing juga merupakan salah satu 

keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan story telling ini. Brown menyatakan (1994: 

322) writing is, in fact, a transaction with words whereby you free your self from what 

you presently think, feel and perceive. Situasi yang lebih alami dan menyenangkan  sangat  

melekat  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  jika menggunakan story telling. Situasi alami 

inilah yang diyakini membantu siswa untuk lebih mudah menerima dan memahami materi 

tanpa harus merasa tegang dan  gelisah  jika  dibandingkan  dengan  cara  penyampaian  

yang  lain.  Cara  ini tampak lebih alami bagi mereka untuk berani berbicara dan menulis. 

Jadi guru harus lebih peka dalam melihat kebutuhan siswa agar dapat memasukkan materi- 

materi yang sesuai dengan rencana. 

 

c.  Kesadaran Berbahasa 

 Menurut Brown (2000: 5) Language is a set of arbitrary symbols, other than 

that he also states that language is used for communication. Dengan kata lain, Bahasa 

merupakan alat yang digunakan untuk bertukar ide, perasaan, dan hal lainnya. Kebanyakan 

orang memperoleh bahasa dengan cara berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. 

Memahami apa yang disampaikan oleh penutur merupakan hal penting dalam komunikasi, 

dan memiliki kemampuan ini berarti yang bersangkutan memiliki kompetensi berbahasa. 

Brown (2000: 31) menjelaskan bahwa the definition of language competence is one’s 

underlying knowledge of system of a language – its rules of grammar, its vocabulary, and all 
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the pieces of language and how those pieces fit together. Definisi kompetensi bahasa adalah 

pengetahuan mendasar dari sistem bahasa - aturan tata bahasa, kosa kata, dan semua 

potongan bahasa dan bagaimana potongan-potongan itu cocok satu sama lain. 

 

KESIMPULAN 

Digital storytelling telah menjadi bagian dari kehidupan modern seiring  

kemajuan  era  audio  digital,  teknologi   capture video,  serta editing  perangkat 

lunak.  Melalui konten  yang disajikan sebagai  cerita digital, maka akan lebih mudah 

menciptakan produk inovatif e-learning untuk  mendukung proses  pembelajaran. 

Konten  inovatif  tersebut   tidak  hanya  dapat  membuat   sajian lebih  menarik  tetapi  

juga  dapat  menghasilkan  pembelajaran  yang mudah  dipahami  dan  diingat terutama 

pembelajaran bahasa. Tantangan  untuk  menghasilkan sistem e-learning yang  

mendukung kreativitas  dan  inovasi  adalah  dengan inovasi pedagogi seperti bercerita 

dan menyajikan cerita yang dikemas melalui  media  digital. 

Te kn olo gi  ko mu ni kasi  dan   i nfo rm asi  k hu susny a  u nt uk penerapan digital  

storytelling  semakin  berkembang pesat.  Dongeng dalam bentuk  digital storytelling telah 

menggantikan peran pengajar sebagai sumber  informasi. Dengan demikian,  perkembangan 

teknologi kian mendominasi perkembangan pembelajaran bahasa dari hari ke hari, dan 

seperti  kenyataan saat  ini bahwa  cerita  telah  menjadi sebuah cerita dalam bentuk  

dokumentasi digital. Digital storytelling merupakan cara bercerita dengan penggabungan 

narasi,  teks,  audio,  gambar,  musik yang dikemas  sedemikian rupa dalam bentuk  digital dan 

disampaikan melalui  multimedia  digital.  Pengajar hendaknya mengakomodir kebutuhan 

siswa dengan  menyediakan ruangan  yang khusus untuk digital storytelling tersebut. 
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ABSTRAK 

 

Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu 

masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh 

perilaku sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesantuan dalam pembelajaran 

bahasa, terutama penggunaan kesantunan didalam suasana kelas. Kesantunan bisa berupa 

kesantunan positif dan negatif ditandai dengan kesantunan verbal yang merupakan aktivitas 

berbahasa yang di dalamnya tercemin nilai-nilai kesopanan/kesantunan nilai budaya suatu 

daerah.  Komunikasi mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan pembicara kepada lawan 

bicara. Komunikasi juga bertujuan untuk menjalin hubungan sosial dan diperlukan 

pemahaman aspek sosio- kultural dari kedua pihak, serta kemampuan mengkaitkan ungkapan 

dengan stuational contexts (konteks situasi), grammatical context (konteks gramatikal), dan 

cultural context (konteks budaya) dimana percakapan tersebut berlangsung. Penulis berharap 

nantinya pembaca mampu mengerti, memahami dan mengaplikasikan pendidikan karakter 

melalui kekuatan bahasa.   

 

Kata kunci: Kesantunan, Komunikasi, Bahasa, Karakter. 

 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, 

setidaknya manusia diberikan panca indera dalam hidupnya. Namun tentu saja potensi yang 

dimilikinya harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. 

Untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya 

harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya, supaya berjalan dan terarah 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Setiap bagian roda kehidupan manusia tidak pernah lepas dari unsur sosial dan 

budaya. Sepanjang kegiatan kehidupan manusia, aktivitasnya tidak terlepas dari kelompok 

manusia lainnya. Karena hal itu dikatakan bahwa manusia adalah mahluk sosial karena 
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memerlukan kehadiran dan bantuan serta peran serta orang lain. Sosial budaya ini tercermin 

pada kegiatan sekelompok manusia secara bersama-sama. 

Sebagai manusia berbudaya kita selalu ingin menjadi bagian dari lingkungan sosial 

masyarakat  yang sangat kompleks. Di Indonesia, masyarakat sangat mengutamakan hal 

tersebut karena masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur masih menganggap 

bahwa bersosialisasi adalah hal mutlak di dalam menjalankan kewajibannya sebagai manusia 

sosial. Dalam hal ini komunikasi dinilai mempunyai peranan penting di dalam menunjang 

terbentuknya sebuah lingkungan sosial yang kondusif. Tujuan kita berkomunikasi adalah 

untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan sosial, dan menyampaikan pesan tersebut 

biasanya digunakan bahasa verbal (lisan dan tulisan) dan non-verbal (bahasa isyarat). Tujuan 

berkomunikasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, misalnya dengan 

menggunakan ungkapan kesopanan (politeness), ungakapan implisit (directness), basa-basi 

(lips service), dan penghalusan istilah (eufimisme).  

Kesopanan dalam hal ini dikaitkan dengan pengajaran bahasa yang diharapkan 

membawa dampak positif dilingkungan pembelajaran bahasa.Misalnya, dalam suatu interaksi 

sosial (disekolah) lawan tutur (siswa) diminta oleh penutur (guru) melakukan sesuatu, maka 

penutur menginginkan agar keinginannya itu dapat dipenuhi.Di dalam kondisi seperti ini 

diharapkan masing-masing pihak dapat menggunakan nilai kesopanan sehingga 

meminimalisasi tindakan yang dapat melukai perasaan masing-masing.Di dalam proses 

komunikasi, penutur dan lawan tutur dituntut untuk saling memahami, bahkan mengerti 

maksud yang dinginkan tanpa harus mengucapkannya secara eksplisit.  

 

PEMBAHASAN  

1. Konsep Dasar Kesantunan Berbahasa 

Secara singkat Chaer mengungkapkan bahwa (2010, 10-11) ada tiga kaidah yang 

harus dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur kita. Ketiga 

kaidah itu adalah (1) formalitas (formality), (2) ketidaktegasan (hesitancy), dan (3) kesamaan 

atau kesekawanan (equality or camaraderie). Bila dijabarkan kaidah yang pertama berarti 

jangan memaksa atau jangan angkuh (aloof), kaidah yang kedua berarti buatlah sedemikian 

rupa sehingga lawan tutur atau lawan bicara kita dapat meentukan pilihan (option), dan 

kaidah yang ketiga berarti bertindaklah seolah-olah Anda dan lawan tutur Anda menjadi sama 

atau dengan kata lain buatlah lawan tutur Anda merasa senang. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebuah tuturan disebut santun kalau ia tidak 
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terdengar memaksa atau angkuh, tuturannya memberikan pilihan tindakan kepada lawan 

tutur, dan lawan tutur itu menjawab senang. 

 

2. Unsur-unsur Verbal dan NonVerbal  

Kesantunan berbahasa adalah perilaku manusia suatu bahasa dalam suatu interaksi sosial. 

Kesantunan diwujudkan dalam 2 cara yaitu cara verbal dan non-verbal. Kesantunan verbal 

merupakan aktivitas berbahasa yang di dalamnya tercemin nilai-nilai kesopanan/kesantunan 

nilai budaya suatu daerah. Kesantunan non- verbal adalah tindakan nonkebahasaan yang 

dianggap lazim menurut tolak ukur nilai budaya yang berlaku dimasyarakat. Selain bahasa, 

dalam kesantunan non-verbal digunakan pula sistem tanda yang fungsinya sama pentingnya 

dengan bahasa yang mencakup suprasegmental (tekanan suara, nada, dan tempo suara), 

paralinguistik (air muka, gerakan tubuh, dan sikap badan), proksemika ( unsur nonverbal 

yang tidak termasuk dalam unsur paralinguistik).  

 

3. Fungsi Kesantunan Berbahasa  

Kesantunan berbahasa, fungsi dapat pula diartikan sebagai peran yang dijalankan oleh 

setiap tuturan dalam peristiwa tindak tutur. Dapat dikatakan bahwa fungsi mempersoalkan 

untuk tujuan apa tuturan itu dipilih. Misalkan fungsi kesantunan berbahasa mahasiswa dalam 

wacana akademik direpresentasikan secara deskriptif melalui empat tindak penggunaan 

bahasa. Pertama, fungsi kesantunan dalam tindak asertif, meliputi: (1) fungsi mengemukakan 

pendapat; (2) fungsi mempertahankan pendapat; (3) fungsi mengemukakan alasan; (4) fungsi 

menyatakan penolakan; (5) fungsi menjawab pertanyaan, (6) fungsi memberi penjelasan, (7) 

fungsi menunjukkan, (8) fungsi memberikan klarifikasi, dan (9) fungsi menyampaikan 

laporan. Kedua, fungsi kesantunan dalam tindak direktif, meliputi: (1) fungsi permintaan, (2) 

fungsi permohonan, dan (3) fungsi pertanyaan. Ketiga, fungsi kesantunan dalam tindak 

komisif, meliputi: (1) fungsi menyatakan kesiapan, (2) fungsi menyatakan kesediaan, (3) 

fungsi menyatakan persetujuan, (4) fungsi menyatakan janji. Keempat, fungsi kesantunan 

dalam tindak ekspresif, meliputi: (1) fungsi permohonan maaf, (2) fungsi mengungkapkan 

terima kasih, (3) fungsi mengungkapkan kepuasan, (4) fungsi mengakui kesalahan, (5) fungsi 

mengungkapkan perhatian. (Brown dan Levinson, 1987)  
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4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesantunan Berbahasa  

Salah satu kemampuan kebahasaan seseorang secara pragmatis adalah dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruihi tindakan itu. Brown dan Levinson, 

1987 Mengungkapkan bahwa faktor yang dimaksud mencakup hal- hal sebagai berikut:  

a. Faktor Status  

Di dalam masyarakat pada umumnya terdapat beberapa status yang mempengaruhi 

factor-faktor di dalam kesantunan. Misalkan status sosial masyarakat, status pendidikan, 

status keluarga, dan lain-lainnya. Jika kita berbicara dengan seorang professor maka 

kesantunan berbahasa sangat diperlukan karena status pendidikan yang membuat profesor 

menjadi sangat dihormati, terutama dikalangan pendidikan.  

b. Faktor Umur  

Usia atau umur merupakan salah satu tolok ukur dalam pengelompokan suatu 

masyarakat karena dimanapun orang yang lebih tua pasti akan lebih dihormati.  

c. Faktor Hubungan Kekerabatan  

Hubungan kekerabatan disini lebih kepada hubungan kekerabatan di dalam keluarga. 

Karena jika kita berusia lebih tua, maka yang lebih muda pasti akan lebih santun berbicara 

dengan yang lebih tua. Missalkan kita berbicara dengan orang tua ayah kita maka kita akan 

menyebutkan kakek, pekak, opa (sofu/ojiisan). Tetapi bisa juga karena yang bersangkutan 

harus disapa demikian karena status kepangkatannya, misalkan ayah mempunyai saudara 

sepupu yang masih balita atau sebaya kita tetaplah menyebutkan dengan santun dengan 

sebutan om,paman,bapak (ojisan).  

d. Faktor Jenis Kelamin  

Kedudukan laki-laki atau perempuan adalah sama, demikian juga dengan halnya 

kesantunan bahasa. Saat ini wanita diakui kemampuannya di dalam segala bidang dan 

menyebabkab pergeseran nilai kesantunan dalam berbahasa. Mungkin zaman dahulu 

perempuan dianggap sebelah mata dan berada dibawah posisi laki-laki yang menjadikan 

perempuan sangat menghormati laki-laki. Namun, sekarang kesantunan berbahasa laki-laki 

ataupun perempuan adalah sama, namun tetap jika perempuan sebagai istri tetaplah 

menghormati sang suai demikian juga sang suami yang tetap menghormati istri. 

5. Membangun Karakter 

  Pembangunan karakter bangsa sebenarnya sudah sejak lama diucapkan oleh Bung 

Karno (1961) yaitu yaitu dedication of life para olahragawan dan pembina olah raga, agar 

dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat sesuai kerangka segi-segi cita-cita bangsa 
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yang termasuk dalam Nation and Character Building Indonesia. Ungkapan ini meninggalkan 

bekas yang mendalam di hati kita semua. Ungkapan ini menghidupkan harapan besar dalam 

hati kita bersama. Bung karno juga mengatakan bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter karena inilah yang akan membuat Indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Jika hal ini tidak dilakukan maka bangsa 

ini menjadi bangsa kuli (Abidinsyah, 2011). Selain Bung Karno tokoh-tokoh pendidikan 

yaitu Ki Hajar Dewantara, hingga Mohamad Said, konteksnya juga masalah pendidikan. 

Bagaimana cara mendidik anak di sekolah agar selain menjadi pintar juga menjadi manusia 

yang berwatak. 

 Williams (Wahyu, 2011). Mengungkapkan bahwa dengan pendidikan karakter seorang 

anak akan lebih cerdas secara emosi. Williams menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan 

bahwa anak-anak yang memiliki masalah dengan kecerdasan emosi akan mengalami 

kesulitan belajar, bergaul dan mengontrol emosinya. Sebaliknya, anak-anak dan para remaja 

yang berkarakter atau memiliki kecerdasan dan emosi yang tinggi cenderung terhindar dari 

masalah-masalah yang biasanya dihadapi remaja, tawuran, prilaku seks bebas, 

penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya.  

 Pembentukan watak dan pendidikan karakter melalui sekolah, dengan demikian tidak 

bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi adalah melalui 

pembelajaran pengetahuan, penanaman atau pendidikan nilai-nilai. Dalam proses karakter, 

pendidikan harus melalui aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Menurut Lickona dalam 

Wahyu, 2011). Dengan demikian sekolah harus membantu siswa untuk memahami nilai-nilai 

utama, mengadopsinya dan menerapkannya dalam keseharian. Banyak cara yang dapat 

dilakukan dalam upaya penanaman nilai kepada siswa yaitu salah satunya lewat buku cerita 

rakyat. Media ini bisa jadi menyenangkan bagi anak-anak, sehingga bisa jadi besar 

kemungkinan nilai-nilai yang dikandung dalam cerita tersebut dapat diserap dengan baik. 

Melalui kajian tematik dan amanat terhadap teks tersebut diharapkan akan menemukan 

beberapa aspek pragmatik yang dapat dimanfaatkan sebagai kerangka acuan dalam mendidik 

anak-anak bangsa sebagai generasi penerus, sehingga masyarakat Indonesia dapat 

menemukan kembali jati dirinya (Karyanto dalam Wahyu, 2011) 
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Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam proses komunikasi diperlukan strategi-

strategi yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Komunikasi dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan pembicara kepada lawan bicara, diperlukan kepatuhan terhadap 

cooperative principle bagi kedua pihak (pembicara dan lawan bicara), sedangkan komunikasi 

dengan tujuan menjalin hubungan sosial diperlukan pemahaman aspek sosiokultural dari 

kedua pihak, serta kemampuan mengkaitkan ungkapan dengan stuational contexts (konteks 

situasi), grammatical context (konteks gramatikal), dan cultural context (konteks budaya) 

dimana percakapan tersebut berlangsung. Karena tujuan komunikasi tidak sekadar 

menyampaikan pesan, tetapi juga menjalin hubungan sosial, maka seringkali co-operative 

principle (prinsip-prinsippercakapan) dan politeness principle (prinsip-prinsip kesopanan) 

saling berlawanan. Di satu sisi co-operative principle menuntut untuk dipatuhi agar pesan 

yang ingin disampaikan dapat dimengerti, tetapi disisi lain prinsip-prinsip tersebut harus 

dilanggar agar hubungan sosial antara pembicara dan lawan bicara tetap harmonis. Untuk 

tujuan inilah seringkali digunakan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung, ungkapan-

ungkapan yang halus, walaupun sebenarnya ungkapan itu justru kurang bijaksana. 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong pendidik dalam   upaya 

pembaharuan  pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Pendidik dituntut 

mampu menggunakan alat-alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman  dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. 

Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan media pembelajaran, untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran media 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran. Kehadiran media 

dapat membantu pengajar dalam menyampaikan materi dan memberikan nilai tambah pada 

kegiatan pembelajaran  yang memungkinkan proses belajar menjadi lebih interaktif dan  

fleksibel.  

Keywords:  Media Pembelajaran; Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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Pendahuluan 

Mutu  pendidikan merupakan aspek penting yang menjadi orientasi penyelenggara 

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat melaksanakan proses pendidikan 

sesuai standar penyelenggara pendidikan, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang 

bermutu. Suatu produk memiliki mutu jika sesuai  dengan standar mutu yang diisyaratkan 

atau ditentukan. Mutu akan dapat dicapai apabila guru dapat memahami perannya sebagai 

guru. Secara definisi pendidik atau guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peseta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif  jika guru memiliki 

derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau 

keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.  

 Guru masa depan harus  akrab dengan teknologi informasi dan  komunikasi, seperti 

memahami komputer dan   internet. Guru memiliki  peran sebagai penanggung jawab utama 

dalam kegiatan belajar mengajar yang hendaknya berusaha membangkitkan motivasi anak 

terhadap belajar. Kondisi proses pembelajaran yang efektif ditandai dengan adanya perhatian 

peserta didik. Salah satu caranya adalah guru harus memahami kompetensi dan perannya 

sebagai pendidik dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Umumnya 

Teknologi komunikasi dan  Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk 

mengelola data, meliputi didalamnya: memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi 

yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.  Pemahaman terhadap teknologi dan informasi 

dapat menumbuhkan pembelajaran yang menarik sehingga dapat menciptakan suasana 

menyenangkan bagi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Perkembangan TIK  terus 

meningkat, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita 

untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan 

dari siapa saja. 

Peran Guru 

Guru sangat berperan  besar dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan keberhasilan pembelajaran. Perkembangan peserta didik senantiasa 

membutuhkan seorang tenaga pendidik yang profesional. Sehubungan dengan hal tersebut,  

guru harus memahami perannya sebagai seorang pendidik. Guru masa depan harus  akrab 

dengan teknologi informasi dan  komunikasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
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Tahun 2005 Bab IV Pasal 10 ayat 1 tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikat guru dan 

dosen, menyebutkan kompetensi guru sebagaimana guru dimaksud meliputi  Pertama, 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar.Keempat, kompetensi professional. 

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam. Keempat kompetensi (kepribadian, pedagogik, professional, dan sosial) tersebut 

dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh.  Guru yang  profesional  akan mampu  

mewujudkan proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri serta  menjadi warga Negara yang 

demokratis dan betanggung jawab.  

Peran Media dalam Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya 

pembaharuan  dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Guru 

dituntut  untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran apabila 

media tersebut belum tersedia dan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pembelajaran apabila sudah tersedia. Menurut Arsyad (2013:2) Media adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Gerlach & 

Ely (Dikutip Arsyad,  2013:3) menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, teks dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis 

untuk menangkap, memperoses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Menurut AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran maka media dapat di 

artikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa 

informasi dari pengajar ke peserta didik (Heinich, et al., 1996). Hal ini sama dengan yang 
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dikemukakan oleh Briggs (1970) yang menyatakan bahwa media adalah segala bentuk fisik 

yang dapat menyampaikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. disimpulkan 

bahwa pengertian media dalam pembelajaran adalah segala alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik yang bertujuan 

merangsang mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media, selain digunakan untuk 

mengantarkan pembelajaran secara utuh, dapat juga dimanfaatkan untuk menyampaikan 

bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun motivasi. Dalam 

proses pembelajaran media  memiliki konstribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi 

ajarannya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajaran.  

Jenis media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup beragam, mulai 

dari media sederhana sampai pada media yang cukup rumit dan canggih.  

Salah satu penggolongan yang dapat 

menjadi acuan dalam pemanfaatan media adalah  

yang dikemukakan oleh Edgar  Dale yang dikenal 

dengan  Kerucut pengalaman (Cone Experience). 

Kerucut pengalaman Dale mengklasifikasikan 

media berdasarkan pengalaman belajar yang akan 

diperoleh peserta didik, mulai dari pengalaman 

belajar langsung, pengalaman belajar yang dapat 

dicapai melalui gambar, dan pengalaman yang 

bersifat abstrak. Penggolongan lain dapat 

dijadikan acuan pemanfaatan media adalah 

berdasarkan pada teknologi yang digunakan, mulai 

media yang teknologinya rendah sampai media yang teknologinya tinggi.  Salah satu bentuk 

klasifikasi yang mudah dipelajari adalah klasifikasi yang disusun oleh Heinich dkk. (1996) 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pameran Wisata 

 

Verb 

Simbol 

Visual 

Rekaman,Video 

Film 

Televisi 

Demonstrasi 

Observasi 
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Tabel 1. Klasifikasi Media Pembelajaran 

KlASIFIKASI JENIS MEDIA 

Media yang tidak diproyeksikan (non 

projected media) 

Realita, model, bahan grafis 

(graphical material), display 

Media yang diproyeksikan (projected 

media) 

OHT, Slide, Opaque 

Media Audio (Audio) Audio kaset, Audio vission, active 

audio vission 

Media Video (Video) Video 

Media berbasis komputer (computer 

based media) 

Computer Assisted Instruction 

(CAI) 

Computer Managed Instruction 

(CMI) 

Multimeedia kit Perangkat Praktikum 

 

Dalam proses pembelajaran media media memiliki konstribusi dalam meningkatkan 

mutu dan kualitas pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajar dalam 

menyampaikan materi ajarannya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan 

pembelajaran. Hal ini berlaku bagi segala jenis media, baik yang canggih dan mahal ataupun 

media yang sederhana dan murah.  

Internet dan Email 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan  sebuah media  yang digunakan 

untuk mentransfer data baik itu untuk memperoleh suatu informasi  maupun memberikan 

informasi yang  dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. 

Teknologi yang berkembang pesat saat ini, Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran tidak 

hanya dapat digunakan secara stand alone, tetapi dapat pula dimanfaaatkan dalam suatu 

jaringan. Jaringan komputer (computer network) telah memungkinkan proses belajar menjadi 

lebih luas, lebih interaktif, dan lebih fleksibel. Kelebihan lain dari jaringan komputer sebagai 
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media pendidikan adalah dengan kemungkinan bagi peserta didik untuk melakukan interaksi 

dengan sesama, peserta didik, dan dengan pengajar diluar kelas. Jaringan komputer yang 

paling banyak digunakan adalah internet. Teknologi ini telah dimanfaatkan secara luas mulai 

dari tingkat pendidikan dasar sampai pada jenjang yang lebih tinggi. 

 

Simpulan  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menuntut guru dalam  pembaharuan  

dan  pemanfaatan hasil teknologi dalam pembelajaran. Seorang pendidik atau guru dituntut  

untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran. Teknologi yang 

berkembang pesat saat ini, Pemanfaatan komputer dapat  dimanfaaatkan dalam suatu 

jaringan. Jaringan komputer telah memungkinkan proses belajar menjadi lebih luas, lebih 

interaktif, dan lebih fleksibel yang memungkinkan bagi peserta didik untuk melakukan 

interaksi dengan sesama, peserta didik, dan  pengajar diluar kelas. 

Kelebihan lain dari jaringan komputer khususnya internet sebagai media pembelajaran adalah 

memungkinkan bagi peserta didik untuk melakukan interaksi dengan sesama, peserta didik, 

dan dengan pengajar diluar kelas. Jaringan komputer yang paling banyak digunakan adalah 

internet. Teknologi ini telah dimanfaatkan secara luas mulai dari tingkat pendidikan dasar 

sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Internet sebagai salah satu media pembelajaran dan 

pencarian informasi dapat lebih maksimal walaupun akses internet di Indonesia belum 

sepenuhnya dapat dirasakan semua orang. melalui media internet, bisa menjadi salah satu 

kunci untuk membuat pembelajaran mempunyai standar yang sama dengan negara lain. 

Dengan menggunakan media internet pola belajar cukup efektif. Dengan adanya teknologi 

informasi segala macam ilmu pengetahuan dan informasi dapat diterima dan didapatkan 

dengan mudah dan cepat.  
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Abstrak 

 
Puisi merupakan salah satu kesustraan Indonesia, memiliki karakteristik mengandung makna yang baik bagi 

pembaca sebagai amanat yang harus dipertimbangkan. Amanat tersebut disampaikan secara tersurat dan tersirat. 

Hal ini tentu  memiliki nilai pendidikan karakter yang begitu banyak. Nilai pendidikan karakter tersebut 

meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan,  peduli sosial, tanggung jawab. Begitu juga 

puisi karya Taufik Ismail. Puisi karya Taufi Ismail mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat 

dijadikan materi pembelajaran di kelas. Pendidikan karakter dapat dilihat dari puisi berjudul “Aku” 

mengambarkan nilai pendidikan karakter cinta tanah air. Puisi “Doa” memiliki nilai pendidikan karakter 

religius. Puisi “Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang” menggambarkan karakter tanggungjawab dan jujur. 

Puisi “Memang Selalu Demikian, Hadi ” mengandung pendidikan karakter yaitu kerja keras. Puisi “Nasehat-

Nasehat Kecil Orang Tua Pada Anaknya Berangkat Dewasa” menggambarkan karakter religius dan puisi 

“Bagaimana Kalau” menggambarkan nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu. Hal ini menunjukan puisi 

sebagai salah satu karya sastra perlu dilestarikan karna memiliki nilai pendidikan bagi siswa. Tujuannya agar 

kelak menjadi siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, jujur, kreatif, mandiri, cinta tanah air, serta bertanggung jawab. 

Kata-kata kunci: Puisi, Pendidikan, Karakter 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan bertujuan mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter berdasarkan 

pancasila, norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 

merupkan hal penting bagi generasi penus bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan 

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(2010:1) Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif. Hal ini disebabkan 

pendidikan dapat membangun generasi bangsa yang baru dan lebih baik. Akan tetapi, pada 

kenyataan saat ini karakter siswa sedikit menurun. Hal ini terlihat dari bebrapa fakta (1) 

terjadi tawuran antarsiswa, (2) perilaku siswa terhadap guru buruk bahkan kepada 

orangtunya, (3) terjangkit narkoba dan pergaulan bebas. Faktor ini pula yang memicu 

pentingnya pendidikan karakter/budi pekerti (Amin, 2011:1). Salah satu upaya untuk 

mengatasi hal tersebut, pada pembelajaran di sekolah terutama pelajarn Bahasa Indonesia, 

harus ditanamankan pendidikan karakter pada anak melalui pembelajaran sastra. Salah satu 

materi pembelajaran sastra yaitu puisi.  
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Puisi merupakan salah satu kesustraan Indonesia, memiliki karakteristik serta 

mengandung tujuan tertentu. Selain itu, puisi mengandung sebuah makna yang baik bagi 

pembaca sebagai amanat yang harus dipertimbangkan. Menurut Syaddad (2012:22), puisi 

adalah hasil karya sastra yang ditulis oleh pengarang melalui pengalaman pribadi dan hal-hal 

yang terjadi pada penulis maupun yang terjadi disekelilingnya. Selanjutnya, Sayuti dikutip 

Sadikin, (2010:23) mengungkapkan puisi adalah penguapan bahasa yang memperhitungkan 

adanya  aspek-aspek bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, 

emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan  individu dan sosialnya, yang 

diungkapkan dengan teknik pengalaman tertentu pula dalam diri pembaca atau pendengar. 

Oleh karena itu, untuk memahami makna sebuah puisi perlu dianalisis secara mendetail untuk 

mendapatkan makna yang terkandung di dalam pantun tersebut seperti kumpulan puisi Taufik 

Ismail.  

Dalam puisi menggunakan bahasa kiasan.  Puisi yang mengandung sesuatu yang 

bersifat kasar dapat diungkapkan dengan oleh pengarang dengan halus, sesuatu yang 

menyakitkan dapat diungkapkan dengan datar.  Oleh karena itu, karya puisi dapat dijadikan 

sarana pembinaan moral, keagamaan, dan etika. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa pendidkan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

pendidikan karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

bangsa.  

Berkaitan mengembangkan dan membentuk pendidikan karakter serta peradaban 

bangsa, guru merupakan tokoh sentral dalam setiap perkembangan karakter peserta didik.  

Sebagaimana yang diungkapkapkan Suyanto (2011:179) yang menjelaskan tentang peran 

guru yang sesungguhnya, yaitu proses pengembangan karakter memerlukan model, teladan, 

dan contoh konkret yang konsisten, khususnya dari mereka yang menjadi panutan para  

peserta didik.  Di sekolah panutan siswa tiada lain para guru meeka sendiri. Para guru harus 

menyadari bahwa karakter yang kemungkinan besar akan berkembang pada diri para peserta 

didik adalah “Apa yang kita kerjakan, bukan yang apa kita katakan kepada para peserta 

didik”. 

Berdasarkan latar belakang  tersebut, “Pendikakan karakter apa saja yang terdapat 

dalam kumpulan puisi Taufik Ismail?” Tujuannya untuk mendeskripsikan pendidikan 

karakter dalam kumpulan puisi Taufik Ismail. Hasil deskripsi ini diharakan dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sastra di sekolah. 
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PEMBAHASAN 

1. Pengertian Pendidikan Karakter  

Karakter  adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang. Pendidikan 

dipandang sebagai upaya mendidik peserta didik agar memiliki pemahaman yang baik 

sehingga mampu berkelakuan baik sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut Kesuma, 

dkk. (2011: 4—5), pendidikan karakter adalah pembelajaran yang mengarah pada penguatan 

dan pengembangan mental serta perilaku peserta didik.Selanjutnya, Kementerian Pendidikan 

Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:7) menyatakan tujuan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut. 

a. Mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang 

memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai yang sesuai dengan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, 

jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan dengan penuh rasa bangga. 

Pendidikan karakter pada dasarnya berorientasi kepada 18 nilai pendidikan. 

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(2010:9—10) menjelaskan nilai pendidikan karakter tersebut sebagai berikut. 

a. Religius, adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dalam hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

b. Jujur, adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

c. Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja Keras, adalah perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 
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f. Kreatif, adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri, adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain; 

i. Rasa Ingin tahu, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

j. Semangat kebangsaan, adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. 

k. Cinta tanah air, adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

l. Menghargai prestasi, adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan oranglain. 

m. Bersahabat/komunikatif, adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n. Cinta damai, adalah sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca, adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli sosial, adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r. Tanggungjawab, adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,sosial,dan budaya), 

negara dan Allah Swt. 

 

2. Pengertian Puisi 

Puisi adalah bentuk karangan yang terkikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris 

serta ditandai oleh bahasa yang padat.  Menurut Pradopo, (2010:7), puisi merupakan ekspresi 
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pemikiran yang membangkitkan, perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam 

susunan yang berirama yang direkam dan dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. 

Sementara itu, menurut Aminuddin (2002:134), “Puisi adalah salah satu cabang sastra yang 

menggunakan kata-kata sebagai media untuk membuahkan imajinasi penyair”. Artinya puisi  

telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu baik fisik maupun batiniah bagi penyairnya. Waluyo dikutip Siswanto (2008:108) 

juga mengemukakan, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara imajinatif dan disusun dengan 

mengonsentrasikan struktur fisik dan batinnya.  

Selanjutnya, Kosasih (2012:97) juga menyampaikan puisi adalah bentuk karya sastra 

yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Sejalan pendapat Kosasih, Har 

(2012:48) mengungkapkan puisi adalah rangkaian serat makna, sebagai ungkapan hati yang 

sangat pribadi, atau sebagai kata yang dipilih dan disusun sedimikian rupa sehingga 

mempunyai makna dan rasa tertentu. Dengan demikian, puisi adalah salah satu karya sastra 

yang disusun untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, dan emosi penyair dengan 

menggunakan kata-kata yang indah untuk disampaikan kepada penikmat karya sastranya. 

Berkenaan dengan nilai-nilai pendidikan pada pembelajaran sastra seperti puisi, maka 

unsur nilai dalam puisi merupakan salah satu kajian puisi secara ekstrinsik. Unsur ekstrinsik 

puisi sama dengan unsur ekstrinsik genre sastra yang lain. Menurut Nurgiyantoro (2009: 23) 

unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya 

karya namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Dalam praktiknya 

pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk 

memberikan pendidikan (ajaran) moral, agama, maupun ajaran lainnya.  Semakin banyak 

nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra maka semakin tinggi pula nilai karya sastra 

tersebut bagi pembacanya (Kamarullah, 2017). Unsur nilai dalam puisi merupakan unsur 

yang berkaitan dengan nilai agama/religious, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. 

 

3. Pendidikan Karakter dalam Puisi 

Puisi Taufik Ismail dalam analisi ini terdapat enam puisi. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter dalam kumpulan puisi Taufik Ismail sebagai berikut. 

KARANGAN BUNGA   

Tiga anak kecil 

Dalam langkah malu-malu 

Datang ke Salemba 
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Sore itu  

 

‘Ini dari kami bertiga 

Pita hitam pada karangan bunga 

Sebab kami ikut berduka 

Bagi kakak yang ditembak mati 

Siang tadi.’  

 

Puisi “Aku” bermakna  pengungkapan rasa berduka terhadap pahlawan-pahlawan 

yang telah gugur membela negara dan mempertahankan kemerdekaan negeri tercinta. Hal ini 

terlihat pada kalimat “Kami ikut berduka Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi”. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter yang dapat diperolah dalam puisi tersebut adalah cinta tanah 

air. Artinya cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsanya.  

 

DOA 

Tuhan kami 

Telah nista kami dalam dosa bersama 

Bertahun-tahun membangun kultus ini 

Dalam pikiran yang ganda 

Dan menutupi hati nurani 

 

Ampunilah kami 

Ampunilah 

Amin 

 

Tuhan kami 

Telah terlalu mudah kami 

Menggunakan AsmaMu 

Bertahun di negeri ini 

Semoga Kau rela menerima kembali 

Kami dalam barisanMu 

 

Ampunilah kami 

Ampunilah 

Amin 

 

Puisi “Doa” di atas memiliki nilai pendidikan karakter yaitu Religius. Hal ini dapat 

dilihat dari makna puisi di atas bahwa bertahun-tahun telah membangun dosa, baik dosa kecil 

maupun dosa besar, dan mungkin juga menutup hati nurani untuk mengingat Asma Allah. 

Namun, puisi di atas memberikan pesan pendidikan yang baik yaitu dalam keadaan apa pun 

seseorang harus tetap mengingat Allah Swt. 
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PELAJARAN TATA BAHASA DAN MENGARANG 

“Murid-murid, pada hari Senin ini 

Marilah kita belajar tatabahasa 

Dan juga sekaligus berlatih mengarang 

Bukalah buku pelajaran kalian 

Halaman enam puluh sembilan 

 

“Ini ada kalimat menarik hati, berbunyi 

‘Mengeritik itu boleh, asal membangun’ 

Nah anak-anak, renungkanlah makna ungkapan itu 

Kemudian buat kalimat baru dengan kata-katamu sendiri.” 

 

Demikianlah kelas itu sepuluh menit dimasuki sunyi 

Murid-murid itu termenung sendiri-sendiri 

Ada yang memutar-mutar pensil dan bolpoin 

Ada yang meletakkan ibu jari di dahi 

Ada yang salah tingkah, duduk gelisah 

Memikirkan sejumlah kata yang bisa serasi 

Menjawab pertanyaan Pak Guru ini 

 

“Ayo siapa yang sudah siap?” 

Maka tak ada seorang mengacungkan tangan 

Kalau tidak menunduk sembunyi dari incaran guru 

Murid-murid itu saling berpandangan saja 

 

Akhirnya ada seorang disuruh maju ke depan 

Dan dia pun memberi jawaban 

 

“Mengeritik itu boleh, asal membangun 

Membangun itu boleh, asal mengeritik 

Mengeritik itu tidak boleh, asal tidak membangun 

Membangun itu tidak asal, mengeritik itu boleh tidak 

Membangun mengeritik itu boleh asal 

Mengeritik membangun itu asal boleh 

Mengeritik itu membangun 

Membangun itu mengeritik 

Asal boleh mengeritik, boleh itu asal 

Asal boleh membangun, asal itu boleh 

Asal boleh itu mengeritik boleh asal 

Itu boleh asal membangun asal boleh 

Boleh itu asal 

Asal itu boleh 

Boleh boleh 

Asal asal 

Itu itu 

Itu.” 
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“Nah anak-anak, itulah karya temanmu 

Sudah kalian dengarkan ‘kan 

Apa komentar kamu tentang karyanya tadi?” 

 

Kelas itu tiga menit dimasuki sunyi 

Tak seorang mengangkat tangan 

Kalau tidak menunduk di muka guru 

Murid-murid itu cuma berpandang-pandangan 

Tapi tiba-tiba mereka bersama menyanyi: 

 

“Mengeritik itu membangun boleh asal 

Membangun itu mengeritik asal boleh 

Bangun bangun membangun kritik mengeritik 

Mengeritik membangun asal mengeritik 

 

“Dang ding dung ding dang ding dung 

Ding dang ding dung 

Dang ding dung ding dang ding dang 

Ding dang ding dung.” 

 

“Anak-anak, bapak bilang tadi 

Mengarang itu harus dengan kata-kata sendiri 

Tapi tadi tidak ada kosa kata lain sama sekali 

Kalian cuma mengulang bolak-balik yang itu-itu juga 

Itu kelemahan kalian yang pertama 

Dan kelemahan kalian yang kedua 

Kalian anemi referensi dan melarat bahan perbandingan 

Itu karena malas baca buku apalagi karya sastra.” 

 

 

“Wahai Pak Guru, jangan kami disalahkan apalagi dicerca 

Bila kami tak mampu mengembangkan kosa kata 

Selama ini kami ‘kan diajar menghafal dan menghafal saja 

Mana ada dididik mengembangkan logika 

Mana ada diajar berargumentasi dengan pendapat berbeda 

Dan mengenai masalah membaca buku dan karya sastra 

Pak Guru sudah tahu lama sekali 

Mata kami rabun novel, rabun cerpen, rabun drama dan rabun puisi 

Tapi mata kami ‘kan nyalang bila menonton televisi.” 

Puisi yang berjudul “Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang” bercerita tentang suatu kegiatan 

pembelajaran tentang tata bahasa dan mengarang. Akan tetapi pada kenyataannya siswa 

kurang mampu mengungkapkan ide-idenya yang dapat dituangkan dalam pembelajaran 

menulis karangan. Hal ini terlihat pada bait berikut ini. 

“Anak-anak, bapak bilang tadi 

Mengarang itu harus dengan kata-kata sendiri 

Tapi tadi tidak ada kosa kata lain sama sekali 

Kalian cuma mengulang bolak-balik yang itu-itu juga 
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Itu kelemahan kalian yang pertama 

Dan kelemahan kalian yang kedua 

Kalian anemi referensi dan melarat bahan perbandingan 

Itu karena malas baca buku apalagi karya sastra.”.  

Oleh karena itu, pendidikan karakter yang dapat diperolah dalam puisi tersebut adalah 

tanggungjawab. Artinya tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Allah Swt. Hal ini tergambar dalam bait pertama. 

Marilah kita belajar tatabahasa 

Dan juga sekaligus berlatih mengarang 

Bukalah buku pelajaran kalian 

Halaman enam puluh sembilan 

Bait tersebut mengiaskan bahwa guru akan memberikan pelajaran sebagai guru untuk 

memenuhi rasa tanggungjawan pada siswanya. Selain itu, pada puisi tersebut terdapat juga 

nilai pendidikan karakter yaitu jujur. Artinya perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. Kejujuran tersebut tergambar dalam bait berikut ini. 

“Anak-anak, bapak bilang tadi 

Mengarang itu harus dengan kata-kata sendiri 

Tapi tadi tidak ada kosa kata lain sama sekali 

Kalian cuma mengulang bolak-balik yang itu-itu juga 

Itu kelemahan kalian yang pertama 

Dan kelemahan kalian yang kedua 

Kalian anemi referensi dan melarat bahan perbandingan 

Itu karena malas baca buku apalagi karya sastra.” 

 

Hal ini terlihat, bahwa penyair menyampaikan apa adanya tentang kenyataan yang ada.  

 

MEMANG SELALU DEMIKIAN, HADI   

Setiap perjuangan selalu melahirkan 

Sejumlah pengkhianat dan para penjilat 

Jangan kau gusar, Hadi  

Setiap perjuangan selalu menghadapkan kita 

Pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang 

Jangan kau kecewa, Hadi  

Setiap perjuangan yang akan menang 

Selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian 

Dan para jagoan kesiangan  

Memang demikianlah halnya, Hadi.  
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Puisi “Memang Selalu Demikian, Hadi  ” bermakna  setiap perjuang akan selalu ada 

bahagia dan kecewa, ada suka dan duka. Akan tetapi hendaknya kita selalu tetap kuat 

menghadapi segala tantang kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang dapat 

diperolah dalam puisi tersebut adalah kerja keras. Artinya perilaku yang menunjukan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Hambatan tersebut tercermin pada kalimat “Setiap perjuangan 

selalu melahirkan sejumlah pengkhianat dan para penjilat, setiap perjuangan selalu 

menghadapkan kita pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang, setiap perjuangan 

yang akan menang selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian dan para jagoan kesiangan” 

 

NASEHAT-NASEHAT KECIL ORANG TUA 

PADA ANAKNYA BERANGKAT DEWASA 
Jika adalah yang harus kaulakukan 

Ialah menyampaikan kebenaran 

Jika adalah yang tidak bisa dijual-belikan 

Ialah yang bernama keyakinan 

Jika adalah yang harus kau tumbangkan 

Ialah segala pohon-pohon kezaliman 

Jika adalah orang yang harus kau agungkan 

Ialah hanya Rasul Tuhan 

Jika adalah kesempatan memilih mati 

Ialah syahid di jalan Ilahi. 

 

 

 

Puisi “Nasehat-Nasehat Kecil Orang Tua Pada Anaknya Berangkat Dewasa” 

menggambarkan bahwa kita harus hati-hati. Segala yang dilakukan harus sesuai dengan 

kebenaran, keyakinan, menjauhkan dari kezaliman, cinta rosul dan Illahi. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter dalam puisi tersebut adalah religius. Artinya sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dalam hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

 
BAGAIMANA KALAU 
Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam,  

tapi buah alpukat,  

Bagaimana kalau bumi bukan bulat tapi segi empat,  

Bagaimana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah,  

dan kepada Koes Plus kita beri mandat,  

Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi,  

dan ibukota Indonesia Monaco,  
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Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas,  

salju turun di Gunung Sahari,  

Bagaimana kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin  

dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop,  

Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia  

dibayar dengan pementasan Rendra,  

Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi,  

dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan,  

Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di  

kamar tidur kau dengar deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki  

pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi sera suara-suara  

percintaan anak muda, juga bunyi industri presisi dan  

margasatwa Afrika,  

Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil  

mempertimbangkan protes itu,  

Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita  

pelihara ternak sebagai pengganti  

Bagaimana kalau sampai waktunya  

kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.  

 

Puisi “Bagaimana Kalau” menggambarkan banyak sekali pertanyaan. Pertayaan 

tersebut memerlukan jawaban yang jelas dan untuk menjawabnya perlu pengetahuan yang 

mendalam dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam puisi tersebut 

adalah rasa ingin tahu. Artinya sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi karya Taufi 

Ismail mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan materi pembelajaran 

di kelas untuk diberikan pada siswa. Agar kelak menjadi anak yang memiliki karakter sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan 

karakter tersebut di antaranya adalah nilai regius, kerja keras, jujur, tanggungjawab, cinta 

tanah air, dan rasa ingin tahu.  
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SARAN 

Saran penulis kepada pembaca sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui nilai pendidikan karakter selanjutnya dapat dikaji melalui puisi-puisi  

karya Taufik Ismail lainnya.  

2. Nilai-nilai pendidikan karakter ini dapat dijadikan seagai acuan untuk pengembangan 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sastra baik puisi, prosa, dan cerpen. 
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ANALISIS NILAI TOLERANSI DALAM CERITA RAKYAT KABUPATEN OKU 

SUMATERA SELATAN: SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA 

Lili Suherma Yati 

Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Sumatera Selatan 

Email: syifauzzahra00@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  nilai-nilai toleransi dan latar belakang 

sosial budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera 

Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif dengan pendekatan 

sosiologi sastra. Data yang diperoleh berasal dari sumber data berupa cerita rakyat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten OKU tahun 2014.  

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai toleransi yang 

terkandung dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan berupa 

nilai toleransi terhadap kebiasaan, keadaan, pandangan, perilaku, dan sebagainya. Manfaat 

dari adanya nilai-nilai toleransi tersebut antara lain adalah; terhindarnya perpecahan, 

meningkatkan dan mengeratkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan-perbedaan, 

dan mempermudah proses pembangunan ke arah yang lebih maju. Kedua, berdasar pada 

karya sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat pada zamannya, tampak pula latar sosial 

budaya dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu, kondisi sosial dan konflik 

yang terjadi antarpersonal dan antarmasyarakat yang memiliki perbedaan pandangan. 

Meskipun demikian, segala perbedaan tersebut tidak menjadi kendala yang signifikan 

manakala nilai toleransi yang dikedepankan. Demikian sebaliknya, ketika yang ditonjolkan 

adalah egoisme dan individualisme, maka yang terjadi adalah kehancuran dan perpecahan.  

Kata kunci: nilai toleransi, cerita rakyat Kabupaten OKU, sosiologi sastra. 

 

I. Pendahuluan 

Sastra merupakan wujud gagasan kreatif seseorang melalui pandangan terhadap 

lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang indah. 

Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai 

karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal 

atau angan-angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari kreativitas pengarang dalam 

menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya.  

Di dalam khazanah kesusastraan Indonesia terdapat dua penggolongan besar sastra, 

yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan maupun tulisan mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Pada hakikatnya sastra lisan mempunyai akar 

yang berkaitan erat dengan sejarah bangsa Indonesia, baik aspek sosio-kultural, moral, religi, 

hingga aspek politik. Indonesia sebagai negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang 

memiliki banyak ragam budaya tercermin dalam gaya dan pola hidup masing-masing daerah.  
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Indonesia adalah negara yang kaya akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang 

diwariskan secara turuntemurun. Salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia adalah sastra lisan atau dengan istilah lain foklor. Sastra lisan mengungkapkan 

peristiwa yang mengandung nilai moral, keagamaan, adat-istiadat, fantasi pribahasa, 

nyanyian, cerita rakyat, dan mantra. Sastra lisan bagian dari ilmu folklor. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat yang dijelaskan oleh Danandjaya (1991:1) Folk adalah sinonim dengan 

kolektif yang juga memiliki ciri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta 

mempunyai kesadaran kepribadian sebagai kesatuan masyarakat; dan yang dimaksudkan 

dengan lor adalah tradisi folk, yaitu sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turun-

temurun secara lisan atau  melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu 

pengingat. 

Salah satu tema yang diangkat dalam sastra lisan yang berupa cerita rakyat adalah 

nilai toleransi, sebuah nilai yang selalu memiliki relevansi pada setiap zaman. Toleransi 

merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dengan 

kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda, dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan 

dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia. Melihat 

kecenderungan konflik yang terjadi akhir-akhir ini baik itu disebabkan oleh faktor perbedaan 

keyakinan maupun ketidak adilan, maka sikap toleransi penting untuk ditanamkan pada setiap 

individu, karena dengan toleransi kita akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan 

masyarakat, menghormati orang lain, dan akan lebih mudah menciptakan hidup yang damai. 

 

II. Karya Sastra sebagai Cermin Kehidupan Masyarakat 

Sosiologi sastra berhubungan dengan masyarakat dalam menciptakan karya sastra tentunya 

tak lepas dari pengaruh budaya tempat karya sastra dilahirkan. Sosiologi sastra merupakan 

pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya 

para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh 

status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonimi 

serta khalayak yang ditujunya (KBBI, 2010). Damono (1978:6) memberikan definisi 

sosiologi sastra sebagai telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat.  

Menurut Wellek dan Warren dalam Damono (1978:3) mengemukakan hubungan 

sastra yang erat kaitannnya dengan masyarakat. Sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. 

Sastra mencerminkan dan mengekspresikan kehidupan pengarang, sastra tak bisa tidak 

mengekspresikan pengalaman dan pandangan tentang hidup. Tetapi tidak benar bila 

dikatakan bahwa pengarang secara konkret dan menyeluruh mengekspresikan perasaannya. 
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Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, 

politik, yang semuanya itu merupakan struktur sosial merupakan gambaran tentang cara-cara 

manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan tentang mekanisme sosialisasi proses 

pembudayaan yang menempatkan anggota ditempatnya masing-masing. 

Untuk memahami karya sastra secara lengkap, Grebstein ( Damono 1978:4) menyatakan 

bahwa karya sastra tidak dapat dipahami selengkaplengkapnya apabila dipisahkan dari 

lingkungan, kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Grebstein dalam 

Damono (1978:4) sebagaimana sosiologi sastra berusaha dengan manusia dalam masyarakat 

dalam usaha manusia menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. 

Maka karya sastra perlu dipelajari dalam konteks yang seluas-luasnya. Karya sastra itu 

sendiri merupakan objek kultural yang rumit atau kompleks dan bagaimanapun, karya sastra 

bukan suatu gejala yang tersendiri. 

Manusia sebagai makhluk sosial, diharuskan untuk hidup pada sebuah masyarakat 

yang kompleks akan nilai, yang terdiri dari bebagai suku, budaya, bahasa, dan agama. 

Sehingga toleransi sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Toleransi adalah 

penerimaan dan apresiasi terhadap keragaman budaya. Masduqi (2011:4) toleransi diartikan 

sebagai sebuah harmoni didalam perbedaan, yang membuat perdamaian menjadi mungkin.  

Toleransijuga dapat diartikan sebagai suatu sifat atau sikap toleran, antara dua kelompok 

yang berbeda kebudayaan tetapi saling berhubungan, adanya batas ukur untuk penambahan 

atau pengurangan yang masih diperbolehkan, dan penyimpangan yang masih dapat diterima 

dipengukuran kerja. Tiga poin tersebut meruujuk pada kamus besar bahasa Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan secara bahasa (etimologi) diatas, dapat disimpulkan bahwa toleransi 

itu mengandung sikap atau sifat yang menghargai pendapat orang lain, membiarkan, 

membolehkan, menahan diri, hati yang selalu sabar, menerima, murah hati dalam pergaulan 

dan berlapang dada dalam bermasyarakat. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa karya sastra merupakan 

cermin kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai luhur perlu dikaji lebih 

mendalam. Hal ini dilatarbelakangi pula oleh adanya hubungan antara nilai-nilai, karya 

sastra, dan latar sosial budaya. Oleh sebab itu, kajian terhadap cerita rakyat di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu penting dilakukan untuk menggali nilai-nilai sosial yang terkandung di 

dalamnya, terutama nilai-nilai toleransi. Di samping itu, bertujuan untuk mendeskripsikan 

gambaran latar sosial budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Sumatera Selatan.  
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III. Metode Penelitian 

Arikunto (2006: 6) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang 

digunakan dalam memperoleh dan mengumpulkan data dari beberapa informan. Penelitian 

ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. 

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai nilai toleransi yang terdapat 

dalam Kumpulan Cerita Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Data yang 

diperoleh berasal dari sumber data berupa cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten OKU tahun 2014.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh cerita rakyat yang terdapat 

dalam Kumpulan Cerita Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 

diantaranya yaitu: “Curup Berdarah di Dahan Langit”, “Peluh Jege Pering”, “Lemang Batu”, 

“Lubuk Tupak”, “Batu Bintang”, “Putri Dayang Merindu”, “Tanjung Siman”, dan “Prahara 

Negeri Silap”. 

Peneliti menggunakan teknik porpusive sampling karena peneliti menggunakan 

pertimbangan tertentu yaitu memilih sampel cerita. Setelah data terkumpul, maka akan 

dianalisis dengan beberapa tahap, yaitu (1) tahap inventarisasi data, (2) tahap 

klasifikasi/analisis data, (3) tahap pembahasan dan penyimpulan hasil klasifikasi/analisis 

data. 

 

IV. Nilai Toleransi dalam Cerita Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Cerita rakyat yang kaya akan nilai-nilai moral dan kearifan lokal, dapat dijadikan 

sarana komunikasi untuk mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan kepada masyarakat. Di 

samping struktur yang membangun sebuah karya sastra, maka di dalamnya juga terdapat 

nilai-nilai yang dapat dipetik oleh pembaca. Adapun bentuk penyampaian nilai menurut 

Nurgiantoro ( 2002 : 335 ) yaitu bentuk penyampaian langsung dan bentuk penyampaian 

tidak langsung. Bentuk penyampaian nilai secara langsung dapat dilakukan dengan pelukisan 

watak tokoh atau diwujudkan dalam aktivitas tokoh sebagai alat penyampaian nilai moral 

oleh pengarang melalui uraian baik berupa protagonist ataupun antagonis, sedangkan bentuk 

penyampaian nilai moral secara tidak langsung disampaikan melalui percakapan (dialog), 

pikiran dan sikap atau perbuatan. 

Dalam Cerita Rakyat Kabupaten OKU terdapat berbagai nilai sosial yang dapat 

dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, akan diuraiakan nilai-nilai toleransi 
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yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Nilai-nilai toleransi yang terdapat di dalam cerita 

rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara lain sebagai berikut:  

1.     Nilai Toleransi terhadap Kebiasaan 

Dalam cerita berjudul “Peluh Jege Pering” digambarkan beberapa orang pengembara 

yang berkelana untuk mencari lokasi untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Banyak 

tempat yang sudah mereka jamah, tetapi belum menemukan tempat yang cocok. 

Ketiga puyang itupun akhirnya memutuskan untk menetap di sekitar daerah Ujan 

Mas. Mereka selalu bermusyawarah untuk menemukan sebuah keputusan bersma 

demi menjaga kelangsungan hidup mereka dan anak cucunya. Mereka pun selalu 

berpaya untuk bergotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Gambaran tersebut seperti yang tampak pada kutipan di bawah ini. 

Secara gotong-royong dan bahu-membahu, mereka bersama mendirikan tempat 

berteduh bagi Puyang Patih Dayun dan keluarganya. 

“Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul”. Ini terlihat dari kebersamaan mereka 

menolong sesama tanpa pamrih. Dalam waktu yang cukup singkat, semua pekerjaan 

dapat mereka selesaikan (2014:12). 

 

Kutipan di atas menggambarkan sebuah nilai kehidupan yang harmonis. Dengan 

prinsip gotong-royong dan bekerjasama, dapat memperingan pekerjaan. Nilai-nilai 

seperti ini akan selalu relevan pada setiap zaman.  

 

2. Nilai Toleransi terhadap Keadaan 

Nilai toleransi terhadap keadaan juga tergambar di dalam cerita rakyat Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. Dalam cerita berjudul “Lubuk Tupak” digambarkan kisah 

seorang perantau dari seberang, tepatnya keturunan Raja Banten yang merantau ke 

daerah Ogan. Kemudian ia hidup bersama masyarakat Ogan dan diberi gelar 

kehormatan  “Puyang Semudik”. Konon, gelar tersebut diberikan kepadanya karena 

kebiasaannya yang selalu hilir mudik membawa hasil panennya untuk dijual hingga 

ke dusun-dusun.  Dalam perjalannya, seringkali muncul perselisihan yang dapat 

memecah persaudaraan mereka, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Ada perasaan kesal dan marah yang sempat membara di dalam dadanya. Namun 

kemudian dia merenungi semua kejadian ini. Dia harus menahan diri dan berbesar 

hati. Maka sambil tersenyum ramah, Raje Pendite memperkenalkan diri. Ia 

mengatakan siapa dia sebenarnya. Para penajaga tidak percaya begitu saja dan 

menerima pengakuannya. Suasana cukup memanas saat itu. Tetapi Raje pendite dapat 

meredam emosinya (2014: 38) 
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Nilai toleransi terhadap sebuah keadaan, juga tampak pada kutipan berikut. 

 

Puyang Semudik baru tersadar akan keegoisan dirinya yang telah membutakan mata 

batinnya, sehingga begitu tega dan sampai hati meninggalkan mereka dalam 

kesusahan. Rasa bersalah membuat dia memutar haluan rejungnya. Dalam hitungan 

menit, dia sudah sampai di hadapan teman seperjalannya yang telah menunggu 

dengan harap-harap cemas (2014: 48). 

 

3. Nilai Toleransi terhadap Pandangan 

Dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapat pula nilai 

toleransi terhadap pandangan seperti yang terdapat pada kutipan berikut. 

 “Aku titipkan sebentuk wasiat untuk seluruh keturunanku, tolong perhatikan dan 

diingat selama hidup”, kata Puyang Semudik dengan suara berat dan berwibawa. 

“Sekerat amun daging, setitik amun darah, pincang. Buta, tuli bukanlah anak cucu 

keturunanku...!” arti dari ucapannya adalah bahwa Tuan Semudik mengharapkan 

tidak ada cucu keturunannya yang melakukan hal berlebihan baik perilaku mapun 

berpenampilan (2014: 51). 

 

 Kutipan di atas menunjukkan adanya nilai toleransi dalam masyarakat, yaitu 

nilai toleransi terhadap pandangan yang berupa penanaman nilai agar keturunan suku 

Ogan hendaknya tidak melakukan hal-hak yang berlebihan, baik dalam berperilaku 

maupun dalam berpenampilan. Selain bentuk penggambaran toleransi, hal ini juga 

merupakan penanaman nilai kesederhanaan dalam hidup. 

 

4. Nilai Toleransi terhadap Perilaku 

Nilai toleransi terhadap perilaku merupakan nilai toleransi yang paling banyak 

muncul dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hampir di seluruh cerita 

menggambarkan nilai toleransi tersebut. Salah satunya adalah yang terdapat pada 

kutipan berikut. 

 “Mohon ampun beribu maaf, mana mungkin saya sanggup menandingi 

kesaktianmu”, ucapnya sambil menunduk . Jege Pering menjawab apa yang dikatakan 

Puyang Tuan dengan santun (2014: 16) 

 

Disaksikan Puyang Patih Jurung dan Puyang Patih Dayun, secara jantang Puyang 

Tuan mengakui kesaktian Jege Pering. Pengakuan itupun tidak membuat Jege Pering 

menjadi sombong dan tinggi hati. Sebagai penghormatan terhadap Puyang Jege 

Pering, maka daerah wilayah mereka dinamakan Ujan Mas (2014:18) 

 

Beberapa kutipan di atas menggambarkan nilai toleransi terhadap perilaku, dalam ini 

sekaligus bentuk penanaman sikap rendah hati, tidak sombong, dan rasa saling 
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menghormati. Sikap-sikap tersebut itulah yang berdampak positif bagi 

berlangsungnya kehidupan seseorang, sekaligus membawa kepada ketertiban dan 

kejayaan. 

Dari penjabaran berbagai nilai toleransi tersebut, tampak jelas manfaat dari adanya 

nilai-nilai toleransi tersebut antara lain adalah terhindarnya perpecahan, meningkatkan dan 

mengeratkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan-perbedaan, dan mempermudah 

proses pembangunan ke arah yang lebih maju. 

 Berdasar pada karya sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat pada zamannya, 

tampak pula latar sosial budaya dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu, 

kondisi sosial dan konflik yang terjadi antarpersonal dan antarmasyarakat yang memiliki 

perbedaan pandangan. Meskipun demikian, segala perbedaan tersebut tidak menjadi kendala 

yang signifikan manakala nilai toleransi yang dikedepankan. Demikian sebaliknya, ketika 

yang ditonjolkan adalah egoisme dan individualisme, maka yang terjadi adalah kehancuran 

dan perpecahan. Hal tersebut seperti tampak pada kutipan cerita berikut. 

Air mata batin Sengayun membasahi nuraninya. Dalam satu pertempuran tidak ada 

yang kalah ataupun menang. Bekas yang ditinggalkan tentulah kehancuran dan duka 

yang mendalam. Mereka telah sama-sama kehilangan orang yang disayangi, bahkan 

sangat dicintai dalam hidupnya. 

Batin Sengayun terpaku dan berdiam diri merenungi semua yang telah terjadi. Tidak 

ada rasa puas dengan kemenangan yang telah mereka dapatkan. Dia menangis dalam 

kesendirian meresapi arti kehidupan ini. Semoga tak akan terulang lagi di keluarga 

keturunannya (2014: 7-8)  

 

Indahnya perkampungan telah tiada, tinggal goa batu yang menjelma. Dingin dan 

kaku serta menakutkan. Si pengembara memandang apa yang terhampar di 

hadapannya. Dusun yang dulu tentram, telah berubah menjadi goa batu. Raja dan 

seluruh rakyatya berserta semua kehidupan yang ada telah berubah wujud menjadi 

penghuni goa bau terkubur dan terpendam (2014: 71) 

 

Prahara telah terjadi di dusun Tanjung Siman hari ini. Puing-puing berserakan dan bau 

daging terbakar tercium menyengat hidung. Alam menjadi saksi bisu dan angin 

mengalunkan kidung nestapa. Semua telah musnah dan sirna dalam hitungan langkah 

mereka yang berlari mengejar waktu (2014: 87) 

 

 

V.  Penutup 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat sebagai salah satu hasil karya sastra lisan pada masa 

lampau, memiliki nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Di antaranya 

adalah nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Diantara 

nilai-nilai toleransi yang tercermin dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu 
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adalah nilai toleransi terhadap kebiasaan, keadaan, pandangan, perilaku, dan sebagainya. 

Digambarkan pula bahwa manfaat dari adanya nilai-nilai toleransi tersebut antara lain adalah; 

terhindarnya perpecahan, meningkatkan dan mengeratkan rasa persaudaraan, mempersatukan 

perbedaan-perbedaan, dan mempermudah proses pembangunan ke arah yang lebih maju. 

Berdasar pada karya sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat pada zamannya, 

tampak pula latar sosial budaya dalam cerita rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu, 

kondisi sosial dan konflik yang terjadi antarpersonal dan antarmasyarakat yang memiliki 

perbedaan pandangan. Meskipun demikian, segala perbedaan tersebut tidak menjadi kendala 

yang signifikan manakala nilai toleransi yang dikedepankan. Demikian sebaliknya, ketika 

yang ditonjolkan adalah egoisme dan individualisme, maka yang terjadi adalah kehancuran 

dan perpecahan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminullah (peny.). 2014. Cerita Rakyat Kabupaten OKU. Baturaja: Dinas Pemuda Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten OKU. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara. 

Damono, Sapardi Djoko.1978. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: 

Depdikbud. 

Danandjaja, James: 1991. Folklor Indonesia. Jakarta; Pustaka Grafity. 

Depdikbud. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Faruk.1994. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2000. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2002. Paradigma Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Pradopo, Rachmat Djoko. 1997. Prinsip-Prinsip Kritik Sastra. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

78 

METODE, UPAYA, DAN LANGKAH-LANGKAH 

PENANGANAN GANGGUAN PEMBELAJARAN BAHASA 

PADA ANAK AUTISME SISWI SLB NEGERI BATURAJA 

 (SEBUAH KAJIAN PSIKOLINGUISTIK)  

 
Muhammad Doni Sanjaya 

 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Baturaja 

 

donireni837@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan metode, upaya, dan langkah-langkah dalam penanganan 

gangguan pembelajaran bahasa pada anak autisme. Objek penelitian ini adalah siswi SLB Negeri Baturaja. Data 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti harus 

terjun langsung ke lapangan, yaitu di SLB Negeri Baturaja. Selama satu bulan peneliti mengamati kejadian yang 

ada di SLB Negeri Baturaja tersebut baik itu mengenai gangguan perilaku, interaksi sosial dan bahasa 

khususnya pada siswa Nanda seorang anak penderita autis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya 

dan metode digunakan guru di SLB Negeri Baturaja dalam menangani perilaku, interaksi sosial dan komunikasi 

pada anak autis dengan melakukan terapi bermain, menjembatani instruksi antara guru dan anak, mengendalikan 

perilaku anak di kelas, membantu anak untuk tetap berkonsentrasi, membantu anak belajar bermain/berinteraksi 

dengan teman-temannya dan menjadi media informasi antara guru dan orang tua dalam membantu anak 

mengejar ketinggalan dari pelajaran di kelasnya, berlatih dan belajar bahasa yang termasuk ke dalam 

pembentukan kata-kata, belajar aturan-aturan untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat dan mengetahui 

maksud atau suatu alasan menggunakan bahasa, melatih dan mengajarkan bentuk komunikasi yang dapat 

dilakukan secara verbal dan non verbal.  

 

Kata Kunci : Perilaku, komunikasi, upaya, metode, autisme 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan sarana perumusan maksud, melahirkan 

perasaan, dan memungkinkan kita menciptakan kegiatan sesama manusia, mengatur berbagai 

aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan rnasa depan kita. Bahasa sebagai 

alat komunikasi diperoleh manusia sejak lahir sampai usia lima tahun. Orang dewasa selalu 

terpesona oleh hampir perkembangan bahasa yang ajaib pada anak-anak. Meskipun 

sepenuhnya lahir tanpa bahasa, pada saat mereka berusia 3 atau 4 tahun, anak-anak secara 

khusus telah memperoleh beribu-ribu kosakata, sistem fonologi dan gramatika yang 

kompleks, dan aturan kompleks yang sama untuk bagaimana cara menggunakan bahasa 

mereka dengan sewajarnya dalam banyak latar sosial. 

Pemerolehan bahasa merupakan suatu proses ketika seorang anak dapat menghasilkan 

suatu ujaran dan mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Sejalan 
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dengan hal tersebut, Kiparsky (dikutip Tarigan, 2009:224) menyatakan pemerolehan bahasa 

adalah proses pemahaman dan penghasilan (produksi) bahasa pada diri anak melalui 

beberapa tahap mulai dari meraban sampai kefasihan penuh.  

Kemampuan bahasa  tersebutlah yang  membedakan manusia dan binatang. 

Kemampuan bahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena kemampuan 

berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan bahasa melibatkan kemampuan kognitif, sensorik, motorik, psikologis, emosi 

dan  lingkungan disekitar anak. Perkembangan ucapan serta bahasa yang didapat dan 

diperlihatkan oleh seorang anak merupakan petunjuk yang kelak penting untuk menentukan 

kemampuan anak tersebut untuk belajar. Perkembangan bicara dan berbahasa itu sebagai 

petunjuk dini yang lazim untuk mengetahui ada atau tidak adanya disfungsi serebral atau 

gangguan neorologik ringan yang kelak dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan tingkah 

laku dan kemampuan belajar. Bahasa dapat dirumuskan sebagai pengetahuan tentang sistem 

lambang yang digunakan dalam komunikasi secara lisan. 

Bahasa berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kemampuan bahasa dapat 

diperlihatkan dengan berbagai cara seperti, cara anak memberikan respon atas petunjuk-

petunjuk lisan yang diberikan kepadanya, misalnya dengan gerakan-gerakan yang 

diperlihatkan oleh anak yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan, 

keinginan-keinginan dan pengetahuan tentang lingkungan yang berada di sekelilingnya serta 

memulai permainan kreatif dan imajinatif yang diperlihatkan oleh anak itu. Kemampuan 

berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, emosi dan lingkungannya.  

Disisi lain, anak yang mengalami gangguan pendengaran pada usia di bawah 3 tahun 

yang terlambat untuk ditangani atau diberi alat bantu dengar akan kehilangan kesempatan 

untuk mengembangkan sistem komunikasi non verbal oleh dirinya sendiri, maka kesempatan 

untuk mengajarinya agar mampu berbicara yang dapat dimengerti telah hilang. Dalam hal 

ini, orang tua lah yang harus peka terhadap berbagai kelainan pada perkembangan 

kemampuan bicara dan bahasa anak tersebut. Melihat kondisi real dilapangan, masih ada 

orang tua yang seakan masa bodoh terhadap perkembangan bahasa anaknya. Setelah anak 

tumbuh dan berkembang disertai dengan kelainan bicara yang dimiliki, barulah orang tua 

yang masa bodoh  tersebut sadar dan menyesal. Inilah wujud dari kurangnya rasa perhatian 

orang tua terhadap anak yang semestinya dalam perkembangannya mereka sangat 

membutuhkan perhatian lebih dari orang terdekat (orang tua). Dibalik semua itu, masih 

banyak juga orang tua yang menaruh perhatian lebih kepada anaknya mulai dari anak masih 
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dalam kandungan. Hasilnya, anak pun tumbuh dan berkembang dengan baik dan kemampuan 

berbahasanya juga cenderung baik. 

Namun, hingga saat ini nampaknya problema mengenai gangguan bicara pada anak 

masih gencar-gencarnya dibicarakan. Rasa-rasanya belum ada solusi yang tepat dalam 

menangani hal tersebut. Sejatinya, terlebih dahulu perlulah diketahui hal-hal apa saja yang 

memengaruhi kelainan bicara anak dilihat dari sejarah kelahirannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka latar belakang penulis melakukan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan mengenai gangguan perilaku, interaksi sosial dan bicara pada 

anak tersebut, sehingga nantinya ditemukan solusi yang diharapkan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sementara 

pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang bisa digunakan untuk menjawab 

masalah dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang 

diangkat peneliti adalah (1) data mengenai cara penanganan orang tua ketika mendapati 

anaknya mengalami keterlambatan berbicara, (2) data mengenai metode yang digunakan 

guru dalam menangani anak dengan gangguan perilaku, interaksi sosial dan keterlambatan 

berbicara, membaca dan menulis. 

Pada penelitian deskriptif, instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. 

Dalam hal ini, peneliti yang mengumpulkan data, mengidentifikasi data, menyeleksi data dan 

menganalisis data. Hal tersebut  sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa peneliti 

dapat dikatakan sebagai human instrument. Artinya, dalam mengumpulkan data, menyeleksi 

dan menafsirkan data peneliti lebih banyak berperan. Pemilihan instrumen adalah untuk 

mendukung penggunaan metode dalam pengumpulan data. Semua instrumen dalam 

penelitian ini dirancang dengan matang untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian. 

Peneliti akan dibantu dengan alat bantu yang juga merupakan instrumen pengumpulan data 

yang berupa, pedoman observasi, serta pedoman wawancara.  

Uraian lengkap mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Metode Observasi 

Pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati berbagai 

fenomena sosial yang terjadi dan menilai mengenai perubahan yang terjadi dalam fenomena 

sosial tersebut. Metode observasi atau pengamatan yang nantinya akan digunakan untuk 
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menjawab permasalahan dalam penelitian ini tentang upaya-upaya yang dilakukan orang tua 

beserta guru dalam menghadapi anak dengan keterlambatan bicara yang dalam kajian ini 

siswa yang dimaksud adalah Nanda, anak penderita autisme di SLB Negeri Baturaja. 

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisifasi aktif yakni, peneliti 

menghadiri kegiatan pembelajaran, kemudian setelah jam pembelajaran, peneliti berpatisipasi 

aktif dengan subjek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dimulai ketika guru 

membuka pelajaran, kemudian kegiatan guru dalam memberikan materi pelajaran kepada 

anak yang mengalami gangguan perilaku, interaksi sosial dan keterlambatan bicara, membaca 

dan menulis. 

 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara dalam penelitian ini nantinya akan digunakan untuk melengkapi 

data yang telah diperoleh peneliti melalui metode observasi. Metode wawancara yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi lisan dari guru dan orang 

tua siswa mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani keterlambatan bicara 

pada Nanda, siswa di SLB Negeri Baturaja. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, karena diharapkan nantinya informasi yang 

diperoleh dapat berkembang sesuai dengan keterkaitan data yang diperlukan. 

Pelaksanaan metode wawancara ini adalah sebagai berikut. Wawancara dilakukan 

dengan guru kelas yang mengajar di kelas VI SLB Negeri Baturaja secara  informal saat 

selesai jam pelajaran berlangsung atau pada jam istirahat. Wawancara dilakukan sesegera 

mungkin agar hal-hal penting tidak terlewatkan. Wawancara berpedoman pada garis-garis 

besar pertanyaan akan difokuskan terhadap metode yang digunakan guru dalam memberikan 

materi kepada anak yang mengalami keterlambatan bicara tanpa adanya alternatif  jawaban 

yang telah disiapkan. Sasaran wawancara selanjutnya adalah orang tua anak. Wawancara 

dilakukan guna mengetahui sejarah atau gejala awal anak mengalami keterlambatan bicara 

dan upaya yang dilakukan orang tua. 

Instrumen yang digunakan dalam metode wawancara untuk menggali data dari orang 

tua dan guru adalah pedoman wawancara. Contoh pedoman wawancara yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua 

1. Bagaimana sejarah atau gejala awal keterlambatan bicara yang dialami Nanda? 

2. Upaya apa yang telah dilakukan ketika diketahui Nanda mengalami gangguan perilaku,  

    interaksi sosial dan keterlambatan atau gangguan bicara? 
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3. Bagaimana perkembangan Nanda setelah dilakukan upaya tersebut? 

 

Pedoman Wawancara Untuk Guru 

1. Upaya atau metode apa yang digunakan untuk menangani anak dengan gangguan perilaku, 

interaksi sosial, dan keterlambatan atau gangguan bicara, membaca dan menulis? 

2.  Bagaimana perkembangan anak setelah dilakukan metode tersebut? 

 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda 

(Trianto, 2010:278). Dokumen bisa berbentuk tulisan, dan berbentuk gambar yang berupa 

foto, gambar hidup dan lain-lain. Penggunaan metode dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2010:240). Metode dokumentasi dapat memperkuat serta menunjang data yang telah 

diperoleh dengan metode observasi dan wawancara.  

Alasan peneliti menggunakan ketiga metode tersebut karena penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Trianto, 

2010:197). Penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan 

mensintesiskan semua jawaban tersebut  dalam satu kesimpulan yang merangkum 

permasalahan penelitian keseluruhan. 

 

2.2. Teknik Analisis Data 

Penganalisisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data 

untuk melihat bagaimana menginterpretasikan, kemudian menganalisis data dari hasil yang 

sudah ada pada tahap hasil pengolahan data (Prasetyo, 2005: 84). Analisis data adalah upaya 

yang dilakukan guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data 

yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar (Wardhani, 2009: 54).  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dalam mengumpulkan data peneliti 

harus terjun langsung ke lapangan, yaitu di SLB Negeri Baturaja. Selama satu bulan peneliti 

mengamati kejadian yang ada di SLB Negeri Baturaja tersebut baik itu mengenai gangguan 

perilaku, interaksi sosial dan bahasa khususnya pada siswa Nanda seorang anak penderita 

autis.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pelaksanaan penelitian dan pembahasannya. 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada Nanda, anak yang mengalami 

ganguan perilaku, interaksi sosial, keterlambatan atau gangguan bicara, membaca dan 

menulis di kelas VI di SLB Negeri Baturaja. Uraian dibagi menjadi dua, yaitu (1) hasil 

penelitian (deskripsi data hasil observasi, deskripsi data hasil wawancara dan deskripsi hasil 

data dokumentasi), dan (2) pembahasan terhadap hasil penelitian. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah berupa data hasil observasi, data hasil 

wawancara dan data hasil dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi diperlukan untuk 

melengkapi data hasil observasi, sekaligus sebagai bahan untuk mengecek kembali hal-hal 

yang belum jelas dalam data yang diperoleh dari hasil observasi. 

Nama Sekolah  : SLB Negeri Baturaja 

Alamat   : Jalan Kemiling Permai Kelurahan Baturaja Permai OKU 

A. KETERANGAN SISWA 

1. Nama siswa 

a.       Lengkap    : Nanda Aprilia Anggraini 

b.      Panggilan   : Nanda 

2.      Jenis Kelamin   : Perempuan 

3.      Kelahiran 

a.      Tanggal    : 15 April 2000 

b.      Tempat    : Baturaja 

4.      Kewarganegaraan  : WNI 

5.      Jumlah Saudara Kandung : 2 

6.      Bahasa sehari-hari dikeluarga : Ogan 

a.       Berat badan   : 24 kg 

b.      Tinggi badan   : 110 cm 

7.      Alamat    : Jl. Dr. Sutomo Baturaja 

8.      Diterima tanggal  : 14 Juli 2000 

B. KELAINAN ANAK 

Jenis/ Tingkat Kecacatannya          : Mongoloid/ Debil skor 58 

C. KETERANGAN ORANG TUA/ WALI SISWA 

1.      Nama Ayah   : Suparman 

2.      Pendidikan Terakhir  : SMA 

3.      Pekerjaan   : Swasta 
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3.1. Deskripsi Data Hasil Observasi 

Deskripsi data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) 

langsung peneliti pada Nanda, anak dengan keterlambatan atau gangguan bicara, menyimak, 

membaca, dan menulis di kelas VI SDLB SLB Negeri Baturaja dan Bapak Aria Puja Kusuma 

selaku guru kelas VI SDLB di SLB Negeri Baturaja. Dalam deskripsi ini, data digambarkan 

secara objektif berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam kelas, sehingga diperoleh 

data sebagai berikut ini. 

 

3.1.1. Perilaku Nanda dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka perilaku Nanda dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perilaku Nanda termasuk ke dalam perilaku motorik yang stereotip dan berulang-ulang 

(seperti: memukul-mukulkan atau menggerak-gerakkan tangannya atau mengetuk-

ngetukkan jarinya, atau menggerakkan seluruh tubuhnya). 

2. Keasikan yang menetap dengan bagian-bagian dari benda (objek). 

3. Keasikan dengan satu atau lebih pola-pola minat yang terbatas dan stereotipe baik dalam 

intensitas maupun dalam fokusnya. 

4. Tapak tidak fleksibel atau kaku dengan rutinitas atau ritual yang khusus, atau yang tidak 

memiliki manfaat. 

 

3.1.2. Interaksi Sosial Nanda dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Interaksi sosial merupakan bagian yang penting dalam menjalin hubungan dengan 

orang lain. Namun hal ini berbeda dengan Nanda (anak autisme). Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan peneliti menemukan berbagai bentuk interaksi yang dilakukan Nanda dalam 

kegiatan belajar mengajar diantaranya sebagai berikut.   

1. Memiliki kesulitan dalam menggunakan berbagai perilaku non verbal seperti, kontak mata, 

ekspresi muka, sikap tubuh, bahasa tubuh lainnya yang mengatur interaksi sosial. 

2. Memiliki kesulitan dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebaya atau teman 

yang sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. 

3. Ketidakmampuan untuk berbagi kesenangan, minat, atau keberhasilan secara spontan 

dengan orang  lain (seperti, kurang tampak adanya perilaku memperlihatkan, membawa 

atau menunjuk objek yang menjadi minatnya). 

4.  Ketidakmampuan dalam membina hubungan sosial atau emosi yang timbal balik. 

5. Cara bermain kurang bervariatif, kurang mampu bermain pura-pura secara spontan, kurang  
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    mampu meniru secara sosial sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. 

 

3.1.3. Gangguan Bahasa Nanda dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Sementara Gangguan kualitatif dalam berkomunikasi yang ditunjukan oleh Nanda 

adalah berikut ini. 

1. Keterlambatan dalam perkembangan bicara atau sama sekali tidak (bukan disertai dengan 

mencoba untuk mengkompensasikannya melalui cara-cara berkomunikasi alternative 

seperti gerakan tubuh atau lainnya). 

2. Bagi individu yang mampu berbicara, kurang mampu untuk memulai pembicaraan atau 

memelihara suatu percakapan dengan yang lain. 

3. Pemakaian bahasa yang stereotip atau berulang-ulang atau bahasa yang aneh 

    (idiosyncantric). 

 

3.1.3.1. Gangguan Kemampuan Nanda dalam Menyimak Pelajaran 

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, dalam hal menyimak pelajaran, Nanda 

kurang apresiatif. Terlihat ketika guru memberikan stimulus-stimulus dan memberikan 

pertanyaan kepada Nanda, ia serasa acuh dan terlihat mengantuk/bosan. Misalnya, ketika 

guru memperagakan rotasi gigi motor dengan bantuan tangan, Nanda kurang mampu 

menirukannya sementara guru terus memberi ia petunjuk. Namun, daya simak yang dimiliki 

Nanda ternyata belum mampu merangsang aktivitas pikirannya, sehingga ia kurang terampil 

dari temannya yang lain. 

Disisi lain, guru secara terus menerus bertanya kepada Nanda dan akhirnya ia dapat 

memberikan sedikit perhatiannya kepada pelajaran. Misalnya, pada saat guru menjelaskan 

mengenai kehidupan hutan yang digambarkan oleh guru dipapan tulis, Nanda memberikan 

perhatiannya. Gurupun bertanya, “Anak-anak, apa yang ada di hutan?”, coba kamu Nanda! 

Nanda pun menjawab, “buaya (dalam bahasa Ogan)”. “Apa lagi?”, tanya guru. Nanda tampak 

kebingungan dan akhirnya menjawab, “gajah” (dengan pengucapan yang kurang jelas). 

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa dengan cara memberikan perhatian lebih 

kepada anak dengan keterlambatan bicara dan menanyakan hal yang sama secara terus 

menerus akan dapat menarik perhatiannya terhadap suatu hal dan akhirnya dapat memberikan 

suatu respon. Jika hal tersebut terus dan selalu dilakukan, maka anak dengan keterlambatan 

atau gangguan bicara akan mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. 
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3.1.3.2. Gangguan Kemampuan Nanda dalam Membaca 

Jika dilihat dari kemampuan membaca yang dimiliki Nanda, ia kurang lancar dalam 

membaca. Untuk anak seumur Nanda, yakni 11 tahun, seharusnya ia sudah dapat membaca 

dengan lancar dan mengenal berbagai jenis kata yang umum digunakan. Berdasarkan 

pengamatan, ketika Nanda diminta untuk membaca sebuah cerita, ia pun dengan sigap 

mengapresiasi permintaan tersebut dan ia mulai membaca. Namun, ternyata ia hanya bisa 

menyambung huruf konsonan dengan huruf vokal dan membacanya. Ia belum bisa membaca 

huruf-huruf tersebut sampai terbaca menjadi sebuah kata. 

Kaitan dalam hal ini, yaitu Nanda perlu latihan secara intensif dan masukan dari 

gurunya sehingga ia nantinya benar-benar bisa membaca dan merangkai kata menjadi sebuah 

bacaan. Walaupun Nanda merupakan anak yang mongoloid, ia bisa saja tumbuh dan 

berkembang seperti anak normal pada umumnya, jika dilakukan latihan yang secara terus-

menerus dan penanganan yang tepat. 

 

3.1.3.3. Gangguan Kemampuan Nanda dalam Menulis 

Menulis merupakan kegiatan yang alami dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

pendidikan. Umumnya, anak usia 7 tahun yang notabenenya baru masuk kelas 1 Sekolah 

Dasar sudah dikenalkan dengan abjad dalam bahasa Indonesia dan sudah belajar merangkai 

abjad tersebut menjadi kata-kata. Ketika duduk dibangku kelas 4 SD, seharusnya anak sudah 

lancar dalam menulis. Namun, tidak sama halnya dengan apa yang dialami Nanda. Walaupun 

usianya sudah menginjak 11 tahun, ia masih kurang dalam hal menulis. Nanda harus mengeja 

huruf demi huruf untuk menuliskan sebuah kata. 

Ketika diminta untuk menuliskan namanya, ternyata ia lancar menulisnya. Namun, 

ketika mencatat hal-hal yang dituliskan gurunya dipapan tulis, ia nampak kebingungan. 

 

3.1.3.4. Gangguan Kemampuan Nanda dalam Bebicara 

Berbicara merupakan kemampuan yang alami dimiliki orang sejak kecil. Jika anak 

dilatih berbicara sejak dini dengan baik, maka ia akan lancar dalam berbicaranya. Namun, 

jika sang anak mengalami kelainan yang dialaminya sejak kecil, maka kemungkinan 

kemampuan berbicaranya kurang. Gangguan bicara merupakan salah satu masalah yang 

sering terjadi pada anak-anak. Diperkirakan sekitar 4 -5% anak-anak menderita gangguan 

bicara dan bahasa. Deteksi dini perlu ditegakkan agar penyebabnya dapat segera 

dicari, sehingga pengobatan serta pemulihannya dapat dilakukan seawal mungkin. Orang 
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tualah yang harus peka terhadap berbagai kelainan pada perkembangan kemampuan bicara 

dan bahasa anak. 

Hal serupa terlihat pada kemampuan berbicara yang dimiliki oleh Nanda. Ia lancar 

berbicara, namun intonasinya kurang jelas. Nanda kerap kali menggunakan bahasa ibu 

(bahasa Ogan) dalam bercakap, tetapi terkadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Perlu 

adanya penafsiran lebih dalam jika ingin berkomunikasi dengan Nanda supaya dapat 

diketahui apa yang hendak dikatakannya. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan ucapan 

yang dikeluarkan. 

 

3.1.3.5. Gangguan Kemampuan Nanda dalam Berkesenian/Berkreasi 

Kemampuan berkesenian/berkreasi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap 

manusia secara alami, tergantung cara seseorang menyikapi nilai seni suatu hal. Berdasarkan 

kaitannya, Nanda dalam menyikapi pelajaran kesenian di kelasnya tampak cukup terampil. 

Ketika guru meminta siswa untuk mengumpulkan warna-warna kertas jagung yang sama 

dalam sebuah kertas lingkaran, kemudian mengelemnya, Nanda dapat dengan sigap 

melaksanakan perintah guru tersebut. Walaupun kurang rapi, namun ia telah dapat 

memasangkan warna yang sama dalam satu bagian. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia lebih 

tertarik kepada sesuatu yang berbau kreasi atau praktek atau dapat dikatakan bahwa ia lebih 

menyenangi pelajaran yang berisi praktek daripada berteori. 

Berarti dapat dikatakan pula, bahwa gerak tubuh Nanda lebih dapat merespon hal 

yang dihadapinya dibandingkan dengan kerja otaknya yang agak lambat menerima 

rangsangan. Akibatnya, ia pun kesulitan dalam berkomunikasi atau menggunakan bahasanya. 

 

3.2. Deskripsi Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengecek hal-hal yang dianggap masih belum jelas 

dalam tidakan observasi. Di samping untuk keperluan tersebut, wawancara juga dilaksanakan 

untuk memperjelas serta melengkapi data yang diharapkan. Deskripsi hasil wawancara ini 

menggambarkan jawaban dari guru beserta orang tua Nanda dalam upaya-upayanya 

menangani kelainan yang dialami Nanda, yakni siswa kelas VI SDLB tempat peneliti 

mengambil data penelitian. Deskrpsi hasil wawancara ini membahas tentang beberapa hal, 

antara lain sebagai berikut : (1) metode yang digunakan guru dalam memberikan materi 

pelajaran kepada anak yang mengalami gangguan perilaku, interaksi sosial dan keterlambatan 

bicara (Nanda) di SLB Negeri Baturaja, (2) alasan guru menggunakan metode tersebut dalam 

menangani Nanda yang memiliki gangguan perilaku, interaksi sosial dan keterlambatan 
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bicara, baik dari aspek menyimak, membaca, menulis, ataupun berbicaranya, (3) sejarah atau 

gejala awal kelainan yang dialami Nanda, (4) upaya orang tua dalam menangani perilaku, 

interaksi sosial dan keterlambatan atau gangguan bicara yang dialami oleh Nanda. Berikut ini 

akan dijabarkan secara satu per satu mengenai hal-hal diperoleh saat melakukan wawancara. 

 

3.2.1.  Metode yang Digunakan Guru dalam Mengatasi Anak dengan Gangguan  

           Perilaku, Interaksi Sosial dan Keterlambatan Bicaranya 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Aria Puja Kusuma 

selaku guru kelas yang mengajar di kelas VI SLB Negeri Baturaja, dapat diketahui 

bahwa beliau telah menangani anak dengan keterlambatan atau gangguan bicara sejak tahun 

1991 yang semula menjadi guru honor di SLB Baturaja. Berdasarkan pengalaman yang telah 

bertahun-tahun menjadi guru di SLB, beliau memiliki kiat-kiat atau metode dalam menangani 

anak dengan berbagai ragam gangguan perilaku, interaksi sosial dan keterlambatan bicara 

(bahasa) seperti yang dialami Nanda. Gangguan perilaku pada Nanda ini guru membaginya 

menjadi dua macam yaitu gangguan perilaku sosial dan gangguan komunikasi. Untuk 

mengatasi kedua gangguan tersebut guru menggunakan metode memberikan perhatian 

khusus pada ekspresi sosial mereka seperti menjerit, menangis, atau tertawa yang sedalam-

dalamnya, tidak memaksakan kehendak guru dalam mengubah perubahan sosial dalam 

lingkungan anak-anak autis karena anak-anak autis lebih suka apabila dunia mereka tetap 

sama. Apabila terjadi perubahan mereka akan lebih mudah marah, contoh; mereka akan 

marah  apabila mengambil rute pulang dari sekolah yang berbeda dari yang biasa dilewati, 

atau posisi furniture di dalam kelas berubah dari semula, memperlihatkan perilaku positif 

yang dapat merangsang dirinya anak-anak autis sendiri seperti mengepak-ngepakkan tangan 

(hand flapping) mengayun-ayun tangan ke depan dan ke belakang. 

Sementara metode yang digunakan guru SLB Negeri Baturaja dalam menangani 

perilaku komunikasi pada anak autis adalah berlatih dan belajar bahasa yang termasuk ke 

dalam pembentukan kata-kata, belajar aturan-aturan untuk merangkai kata-kata menjadi 

kalimat dan mengetahui maksud atau suatu alasan menggunakan bahasa, melatih dan 

mengajarkan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara verbal dan non verbal. Seperti 

dapat dijalin melalui gerakan tubuh, melalui isyarat atau dengan menunjukkan gambar atau 

kata-kata, mengaktifkan tindakan komunikatif seperti menjawab orang lain, mengomentari  

sesuatu, mengungkapkan perasaan atau menggunakan etika sosial dalam pengucapan 

terimakasih atau meminta maaf. 
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Dilain pihak upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi interaksi sosial Nanda 

adalah melakukan terapi bermain (melatih mengajarkan anak melalui belajar sambil 

bermain), menjembatani instruksi antara guru dan anak, mengendalikan perilaku anak di 

kelas, membantu anak untuk tetap berkonsentrasi, membantu anak belajar 

bermain/berinteraksi dengan teman-temannya dan menjadi media informasi antara guru dan 

orang tua dalam membantu anak mengejar ketinggalan dari pelajaran di kelasnya.  

Sementara disatu sisi upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi keterlambatan 

bicara (bahasa), yakni dengan menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan 

materi pelajaran sehingga anak dapat menangkap apa yang kita sampaikan. Keterbatasan 

ingatan pada otak anak, khususnya Nanda merupakan salah satu faktor penghambat daya 

serap otaknya sehingga perlu secara perlahan dalam menanganinya. Disisi lain juga, anak 

seperti Nanda tidak bisa diberi beban pikiran yang berlebih, karena dapat menghambat sistem 

perkembangan otaknya yang dapat juga berpengaruh pada keinginannya untuk belajar. Jika ia 

merasa guru terlalu cepat mengajar atau bahasanya terlalu sulit diserap, maka ia akan acuh 

kepada pelajaran. Namun, sebaliknya jika guru mangajar dengan bahasa yang santai dan 

sederhana, maka ia akan dapat dengan antusias memerhatikan gurunya. 

Selain itu juga dapat digunakan bahasa yang singkat dan padat, kemudian dilihat 

perkembangan anak. Jika sang anak dirasa belum mengerti, maka digunakanlah bahasa ibu 

sebagai bahasa pengantar pembelajaran sampai anak benar-benar mengerti dengan apa yang 

dimaksud. Setelah itu, dilanjutkan kembali penyampaian materi dengan bahasa Indonesia 

atau dengan memasukan bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. 

 

3.2.2.  Alasan Guru Menggunakan Metode yang Dipilih 

Alasan guru menggunakan cara atau metode-metode di atas ialah agar sang anak 

mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Menurut Bapak Aria Puja 

Kusuma, melalui metode tersebut, sang anak telah dapat menunjukkan perkembangannya dan 

memahami materi yang diajarkan. Hal terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah kesabaran. 

Melalui penyampaian materi dengan bahasa ibu yang kemudian disisipkan secara perlahan 

bahasa Indonesia, sang anak menunjukkan ketertarikannya terhadap guru dan apa yang 

diajarkan. Oleh karena itu, metode tersebut terbukti ampuh dalam mendekati anak dengan 

keterlambatan bicaranya. 

Anak yang mengalami keterlambatan bicara, menyimak, menulis, maupun membaca 

seperti yang dialami Nanda tersebut tidak bisa dipaksakan untuk cepat mengerti dengan apa 

yang disampaikan guru. Hal itu dikarenakan, anak memiliki kemampuan yang rendah atau 
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sederhana sehingga dipilihlah metode dengan menggunakan bahasa yang fleksibel atau 

sederhana pula. Jadi, sang anak akan dapat memahami dan mengembangkan materi pelajaran 

yang disampaikan guru. 

 

3.2.3.  Sejarah atau Gejala Awal Kelainan yang Dialami Nanda 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparman, yakni Bapak dari Nanda, 

dikatakan bahwa gejala awal anak autis tidak mau berbicara atau sulit bicara disebabkan oleh 

step/panas pada badan yang berlebihan, jatuh atau kecelakaan, trauma dengan sesuatu hal 

seperti sering dikucilkan dalam pergaulan dengan kawan sebayanya. Beberapa faktor tersebut 

menyebabkan anak menjadi autis yang ditandai dengan atau sering berbuat yang aneh-aneh, 

sukar diajak bicara kecuali dengan orang-orang tertentu, berbicara hanya sepatah dua patah 

kalimat, mudah bosan dengan kata-kata yang selalu berulang-ulang dan terkadang hiperaktif 

dan memiliki banyak tingkah laku. 

 

3.2.4.  Upaya Orang Tua dalam Menangani Gangguan Perilaku, Interaksi Sosial dan  

           Keterlambatan atau Gangguan Bicara (bahasa) yang Dialami Oleh Nanda 

Upaya yang pernah dilakukan orang tua Nanda ialah membawanya kedokter dengan 

cara penanganan yang sesuai dengan kondisi anak karena tidak setiap anak membutuhkan 

cara penanganan yang sama, mengupayakan model perkembangan, pembelajaran terstruktur, 

terapi bicara dan bahasa, terapi keterampilan sosial, memberikan stimulasi 2 arah, 

mengaktifkan berbicara pada anak dan memberikan dorongan pada anak sehingga anak mau 

bertanya, mengajak bermain dan mendengarkan anak, lebih mengaktifkan kegiatan yang 

mengolah pola pikirnya seperti bila menjelang tidur dibacakan cerita, menunjukan benda 

pada saat mengajarkan suatu nama benda, mengajarkan lagu yang disukai dan lain 

sebagainya. 

 

3.3. Langkah-langkah Penanganan Terhadap Gangguan Perilaku, Interaksi Sosial dan  

       Keterlambatan Bicara (bahasa) pada Nanda di Kelas VI di SLB Negeri Baturaja. 

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung pada Nanda, anak di SLB Negeri Baturaja, langkah-langkah pembelajarannya 

akan tampak sebagai berikut. 

1. Menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki.  

Carilah faktor pemicu dari perilaku yang tidak dikehendaki itu muncul. Contoh anak 

tidak bisa duduk diam sering jalan-jalan di kelas. Carilah alasan mengapa anak itu tidak bisa 
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duduk diam. Misalnya, alasannya karena anak membutuhkan perhatian, merasa bosan, ingin 

udara segar, dan sebagainya. Hilangkan atau atasi faktor pemicu tersebut. Cara 

menghilangkan faktor pemicu dapat dilakukan melalui teknik-teknik, yaitu : 

(a) Ekstingsi, yaitu tidak merespon tingkah laku yang tidak dikehendaki sampai anak 

menghentikannya. Contoh, guru mengabaikan siswa yang berbicara tanpa 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Atau guru dan teman-temannya mengabaikan 

anak yang mengganggu sampai ia bosan atau sadar bahwa guru dan temannya tidak 

terpancing. 

(b) Satiasi, yaitu memberikan apa yang anak inginkan sebelum menuntutnya. Contohnya, 

memberikan perhatian sebelum menuntut perhatian, segera beralih pada kegiatan lain 

sebelum anak merasa bosan, anak yang suka memukul-mukul meja mintalah anak 

tersebut untuk terus memukul meja. 

(c) Time out. Anak dipindahkan dari tempat di mana tingkah laku yang tidak 

dikehendaki terjadi. 

(d) Hukuman. Cara ini jarang diterapkan karena khawatir dampak negatifnya, namun jika 

akan diterapkan maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 

- diberlakukan untuk perilaku yang sangat membahayakan dan agar tidak berlanjut 

misalnya perilaku agresif. 

- jika prosedur lain tidak berhasil, berikan hukuman ringan yang terbukti efektif- 

jangan menghukum dalam keadaan marah. 

2. Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. 

Tingkah laku yang baik tentunya harus dipertahankan dan dikembangkan menjadi 

lebih baik lagi. Untuk melakukannya dapat dilakukan dengan cara penguatan (reinforcement). 

Setiap perilaku yang dikehendaki akan memperoleh penguatan berupa imbalan. Imbalan 

dapat berupa benda atau yang lain, misalnya pujian. Ketika anak berbuat benar kemudian 

diperkuat dengan imbalan, diharapkan anak akan mempertahankannya untuk selanjutnya 

dapat dikembangkan. Imbalan atau hadiah sebaiknya diberikan segera setelah perilaku yang 

dikehendaki terjadi. 

3. Anak diajak terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan yang disenanginya dengan tujuan ia 

menjadi senang dan bisa berkonsentrasi. 

4. Melatih anak untuk berbicara dengan cara tidak mengulang-ngulang dan hanya beberapa 

kalimat saja. 
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5. Mencari sosok guru yang bisa dekat dengannya, karena anak autis cenderung suka 

menyendiri dan introvet/tertutup, kemudian membimbing dan mengarahkan kepada mereka 

untuk mau bersosialisasi dengan orang lain. 

6. Mengajarkan anak dengan kasih sayang sehingga anak bisa mentaati apa yang dikatakan 

guru. 

7. Memberikan konsep belajar sambil bermain dengan tujuan untuk menarik perhatian anak. 

 

4. Penutup 

4.1.  Simpulan 

Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang berhubungan 

dengan komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Gejalanya tampak pada sebelum 

usia 3 tahun. Bahkan apabila autis infantile gejalanya sudah ada sejak bayi. Autis juga 

merupakan suatu konsekuensi dalam kehidupan mental dari kesulitan perkembangan otak 

yang kompleks yang mempengaruhi banyak fungsi-fungsi: persepsi (perceiving), intending, 

imajinasi (imagining), dan perasaan (feeling). 

Berbagai upaya dan metode yang digunakan guru di SLB Negeri Baturaja dalam 

menangani perilaku, interaksi sosial dan komunikasi pada anak autis adalah melakukan terapi 

bermain (melatih mengajarkan anak melalui belajar sambil bermain), menjembatani instruksi 

antara guru dan anak, mengendalikan perilaku anak di kelas, membantu anak untuk tetap 

berkonsentrasi, membantu anak belajar bermain/berinteraksi dengan teman-temannya dan 

menjadi media informasi antara guru dan orang tua dalam membantu anak mengejar 

ketinggalan dari pelajaran di kelasnya, berlatih dan belajar bahasa yang termasuk ke dalam 

pembentukan kata-kata, belajar aturan-aturan untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat dan 

mengetahui maksud atau suatu alasan menggunakan bahasa, melatih dan mengajarkan bentuk 

komunikasi yang dapat dilakukan secara verbal dan non verbal. Seperti dapat dijalin melalui 

gerakan tubuh, melalui isyarat atau dengan menunjukkan gambar atau kata-kata, 

mengaktifkan tindakan komunikatif seperti menjawab orang lain, mengomentari  sesuatu, 

mengungkapkan perasaan atau menggunakan etika sosial dalam pengucapan terimakasih atau 

meminta maaf. Interaksi sosial merupakan bagian yang penting dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain. 
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Abstrak 

Bapak / Ibu guru kebanyakan tidak menyadari betapa banyak perannya sebagai guru dalam proses 
belajar mengajar dengan penerapan kurikulum 2013. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis akan 
menguraikan beberapa peran guru yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Diantara 
peran guru tersebut adalah (a) guru sebagai demonstrator, dalam hal ini guru harus selalu 
meningkatkan kemampuannya melalui belajar secara terus menerus karena pada hakekatnya guru 
juga merupakan pembelajar sebelum dia mengajarkan dan mendemonstrasikan materinya kepada 
muridnya dengan demikian apa yang diajarkan oleh guru benar-benar dapat diserap oleh murid, (b) 
guru sebagai pengelola kelas, untuk menciptakan proses belajar yang baik diperlukan pengelolaan 
kelas yang baik pula sehingga proses pemberian stimulus, pembimbingan, pengarahan dan dorongan 
dapat berjalan efektif. (c) Guru sebagai mediator dan fasilitator, dalam hal ini guru harus memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai media pembelajaran serta mengusahakan 
berbagai sumber belajar untuk pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran dapat 
berhasil dengan maksimal. (d) guru sebagai evaluator, evaluasi perlu dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai keberhasilan pembelajaran, metode pembelajaran, ketercapaian tujuan 
pembelajaran dan penguasaan materi oleh siswa. Dapat dilihat dari beberapa peran guru di atas 
bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan siswa dalam proses 
pembelajaran, oleh karenanya guru harus benar-benar menyadari dan memahami akan peran yang 
disandangnya dalam penerapan kurikulum 2013. 
 

Kata Kunci: guru, kurikulum, materi, media, siswa

1. PENDAHULUAN

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak 

terjadinya proses belajar. Sejalan dengan hal di atas, Asri (2005:20) menyatakan belajar 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa 

dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. 

 Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan 

tingkah lakunya. Perubahan tingkah laku tersebut tentunya tidak terjadi secara signifikan 

kepada siswa didik, melainkan membutuhkan proses yang bertahap.  Jika kita berbicara 
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mengenai pengertian belajar, maka tidak akan terlepas dari seorang pendidik dan kemajuan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
Saat ini kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat. Kita sebagai 

seorang pendidik, dituntut untuk semakin kreatif dalam mengembangkan atau menyajikan materi 
ajar kita kepada siswa atau peserta didik. Sehingga hasil dari proses yang kita kembangkan membuat 
peserta didik kita siap menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Seperti yang kita 
tahu, untuk memperoleh pengetahuan itu, tidak harus mendapatkannya dibangku sekolah saja atau 
dengan kata lain ilmu dapat kita peroleh dari mana saja, terutama lewat lingkungan sekitar kita. Oleh 
karena itu, pemahaman tersebut harus dapat kita tanamkan pada setiap peserta didik kita agar 
pengetahuan yang mereka peroleh tidak hanya sebatas pengetahuan dari sekolah saja. 

Kita sebagai pendidik juga dapat menanamkan pemahaman kepada peserta didik kita untuk 
belajar mandiri dengan maupun tanpa bimbingan dari guru. Peserta didik harus mampu 
mengembangkan kemampuan yang diperoleh dari lingkungannya untuk menemukan suatu konsep 
dalam pembelajaran. Selain itu peserta didik juga harus terbiasa dengan pemahaman untuk belajar 
berlangsung seumur hidup mereka. 

 

 

2.Kajian Literatur 
 
a. Komponen-komponen dalam Proses  
     Pembelajaran 

Pandangan mengenai konsep pembelajaran terus menerus mengalami perubahan dan 
perkembangan sesuai dengan perkembangan IPTEK. Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan 
mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. 
Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen yang saling 
berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: kurikulum, guru, siswa, materi, 
metode, media dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 
pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran / pembelajaran yang sudah dibuat. 
Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan 
pengajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum. 

Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan 
satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, 
terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 
1. Kurikulum 

Secara etimologis, kurikulum ( curriculum ) berasal dari bahasa Yunani, curir yang artinya 
“pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari 
dari garis start sampai garis finish. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah 
pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai 
suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran 
atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang 
berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang 
diharapkan. Misalnya fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses 
belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis 
dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam 
pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak 
bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. 
2. Guru 

Kata Guru berasal dari bahasa Sansekerta “guru” yang juga berarti guru, tetapi arti 
harfiahnya adalah “berat” yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru 
umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang 
paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan 
satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya 
terbatas sebagai pengajar (penyampai ilmu pengetahuan), tetapi juga sebagai pembimbing, 
pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
3. Siswa 

Siswa atau Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program 
pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa 
guru. Dalam konteks keagamaan murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti 
bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek 
belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan 
yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring (nurturent effect) berupa terapan pengetahuan 
dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu 
perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. 
4. Metode 

Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar-
mengajar agar berjalan dengan baik.  

 
B.     Tugas Guru  

1. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 
membentuk jiwa dan watak anak didik. 

2. Sebagai suatu profesi 
3. Tugas kemanusiaan 
4. Tugas kemasyarakatan 
Bila dirinci lebih jauh, tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan. Menurut Roestiyah 

N.K., bahwa guru dalam mendidik peserta didik bertugas untuk : 
 

1. Menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik 
2. Membentuk kepribadian peserta didik 
3. Menyiapkan peserta didik menjadiwarga Negara yang baik 

       4.  Sebagai perantara dalam belajar 
       5.  Sebagai pembimbing 
       6.  Sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat 
      7.  Sebagai penegak disiplin 
      8.  Sebagai administrator dan manajer 
      9.  Sebagai profesi 
    10.  Sebagai perencana kurikulum 
    11.  Sebagai pemimpin 
    12.  Sebagai sponsor dalam kegiatan   
           peserta didik[2] 
 
C.      Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 
Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang menerjunkan diri 
menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini : 
 
1.        Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang 
buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. 
Kedua niilai ini mungkin telah dimiliki peserta didik dan mungkin pula telah mempengaruhinnya 
sebelum peserta didik masuk sekolah. Latar belakang peserta didik yang berbeda-beda sesuai 
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dengan sosio-kultural masyarakat dimana peserta didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. 
Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari 
jiwa dan watak peserta didik. Bila guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya 
sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan 
peserta didik. Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan sifat peserta didik tidak hanya di 
sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Sebab peserta didik justru lebih banyak melakukan pelanggaran 
terhadap norma-norma susila, moral, sosial, dan agama. 
 
2.        Inspirator     
           Sebagai Inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar 
peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama peserta didik. Guru harus dapat memberikan 
petunjuk (ilham) bagaimana belajar yang baik. Petunjuk itu tidak tidak mesti harus bertolak dari 
sejumlah teori-teori belajar. Dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana belajar yang 
baik.  
 
3.        Informator 
           Sebagai Informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah 
diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan 
informasi adalah racun bagi peserta didik. Untuk menjadi Informator yang baik dan efektif, 
penguasaan bahasalah sebagai kuncinya. Ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan 
kepada peserta didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan peserta didik 
dan mengabdi untuk peserta didik. 
 
4.         Organisator 
           Sebagai Organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang 
ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun 
kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas 
dan efisiensi dalam belajar pada peserta didik. 
 
5.        Motivator 
           Sebagai Motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif 
belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisi motif-motif yang 
melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru 
harus bertindak sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di Antara 
peserta didik yang malas belajar dan sebagainya. 
 
6.        Inisiator 
           Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan 
dan pengajaran. 
 
7.        Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 
kemudahan kegiatan belajar peserta didik. 
 
8.        Pembimbing 
           Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas, 
adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru disekolah 
adalah untuk membimbing peserta didik untuk menjadi manusia dewasa susila yang cakap.  
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9.        Demonstrator 
           Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat dipahami. Apalagi peserta didik 
yang memiliki inteligensi yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami peserta didik, 
guru harus berusaha dengan membantunya. Dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara 
didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman peserta didik, tidak terjadi 
kesalahan pengertian antara guru dan peserta didik. 
 
10.    Pengelola Kelas 
           Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas 
adalah tempat berhimpun semua peserta didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran 
dari guru. 
 
11.    Mediator 
           Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nomaterial dan materiil. 
 
12.    Supervisor 
           Sebagai Supervisor, guru hendaknya dapat membantu memperbaiki, dan menilai secara 
kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus guru kuasai dengan baik agar dapat 
melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. 
 
13.    Evaluator 
          Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan 
memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik[3]. 
 

Hasil Pembahasan 
A. Peran Guru dalam Proses Belajar Mengajar  Kurikulum 2013 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pengajaran secara keseluruhan dengan 
guru sebagai pemegang peranan utama. Karena Proses belajar-mengajar mengandung serangkaian 
perbuatan pengajar/guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 
situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru 
dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar. Interaksi 
dalam peristiwa belajar-mengajar ini memiliki arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara 
guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan 
berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang 
belajar. 

Peran guru dalam proses belajar-mengajar , guru tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar 
(teacher), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (coach), 
pembimbing (counselor) dan manager belajar (learning manager). Hal ini sudah sesuai dengan fungsi 
dari peran guru masa depan. Di mana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan mendorong 
siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi 
setinggi-tingginya. 

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran, masih tetap memegang 
peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio, 
tape recorder ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-
unsur manusiawi seperti sikap, sistem, nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan Iain-lain yang 
diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Di 
sinilah kelebihan manusia dalam hal ini guru dari alat-alat atau teknologi yang diciptakan manusia 
untuk membantu dan mempermudah kehidupannya. 

Namun harus diakui bahwa sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat (di 
Indonesia 2,0% atau sekitar tiga setengah juta lahir manusia baru dalam satu tahun) dan kemajuan 
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teknologi di lain pihak, di berbagai negara maju bahkan juga di Indonesia, usaha ke arah peningkatan 
pengajaran terutama menyangkut aspek kuantitas berpaling kepada ilmu dan teknologi. Misalnya 
pengajaran melalui radio, pengajaran melalui televisi, sistem belajar jarak jauh melalui sistem modul, 
mesin mengajar/ komputer, atau bahkan pembelajaran yang menggunakan system E-learning 
(electronic learning) yaitu pembelajaran baik secara formal maupun informal yang dilakukan melalui 
media elektronik, seperti internet, CD-ROM, video tape, DVD, TV, handphone, PDA, dan lain-lain 
(Lende, 2004). Akan tetapi, e-learning pembelajaran yang lebih dominan menggunakan internet 
(berbasis web). 

Sungguhpun demikian guru masih tetap diperlukan. Sebagai contoh dalam pengajaran 
modul, peranan guru sebagai pembimbing belajar justru sangat dipentingkan. Dalam pengajaran 
melalui radio, guru masih diperlukan terutama dalam menyusun dan mengembangkan disain 
pengajaran. Demikian halnya dalam pengajaran melalui televisi. 

Dengan demikian dalam sistem pengajaran manapun, guru selalu menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan, hanya peran yang dimainkannya akan berbeda sesuai dengan tuntutan sistem tersebut. 
Dalam pengajaran atau proses belajar mengajar guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus 
aktor. Artinya, pada gurulah tugas dan tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan 
pengajaran di sekolah. 

Sebagaimana telah di ungkapkan diatas, bahwa peran seorang guru sangatlah signifikan 
dalam proses belajar mengajar kurikulum 2013. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi 
banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler, eksplorator, 
dsb. Yang akan dikemukakan disini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru 
sebagai demonstrator, manajer/pengelola kelas, mediator/fasilitator, evaluator. 
 
1. Guru sebagai demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru hendaknya 
senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa 
mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya 
karena hal ini akan sangat menetukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu hal yang harus 
diperhatikan oleh guru ialah bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar 
terus-menerus. Dengan cara demikian ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu 
pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai demonstrator sehingga mampu 
memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya ialah agar apa yang 
disampaikannya itu betul-betul dimiliki oleh anak didik. 
 
2. Guru Sebagai Pengelola Kelas 

Mengajar dengan sukses berarti harus ada keterlibatan siswa secara aktif untuk belajar. 
Keduanya berjalan seiring, tidak ada yang mendahului antara mengajar dan belajar karena masing-
masing memiliki peran yang memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. 
Keberhasilan/kesuksesan  guru mengajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar, demikian 
juga keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar. Mengajar 
berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan pandangan (Ad. Rooijakkers, 1990:1). 
William Burton mengemukakan bahwa mengajar diartikan upaya memberikan stimulus, bimbingan, 
pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini peranan guru 
sangat penting dalam mengelola kelas agar terjadi PBM berjalan dengan baik. 

Mengajar adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan guru dalam kelas atau lingkungan 
sekolah. Dalam proses mengajar, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai oleh guru yaitu agar siswa 
memahami, mengerti, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang  mereka dapatkan. Tujuan mengajar 
juga diartikan sebagai cara untuk mengadakan perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku 
seorang siswa (Muchtar & Samsu, 2001:39). 

Dalam hal ini tentu saja guru berharap siswa mau belajar, baik dalam jam pelajaran tersebut 
atau sesudah materi dari guru ia terima. Menurut Sagala (2003:12), belajar adalah kegiatan individu 
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memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Proses 
belajar mengajar akan berlangsung dengan baik jika guru dan siswa sama-sama mengerti bahan apa 
yang akan dipelajari sehingga terjadi suatu interaksi yang aktif dalam PBM di kelas dan hal ini 
menjadi kunci kesuksesan dalam mengajar. Dengan demikian proses pembelajaran terjadi  dalam 
diri siswa. Pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja 
dikelola untuk memungkinkan siswa turut  merespon situasi tertentu yang ia hadapi (Corey, 
1986:195) 

Siswa sebagai subjek belajar, mempunyai pandangan/harapan dalam dirinya untuk seorang 
guru yang mereka anggap sukses mengajar di kelas. Para siswa menilai guru yang sukses mengajar 
itu adalah guru yang: tidak membuat siswa bosan dan takut mempunyai selera humor tidak mudah 
marah mau diajak berdialog dengan siswa menghargai pendapat siswa dan tidak mudah 
menyalahkan menghargai keberadaan siswa 
tidak pilih kasih terhadap  siswa menguasai & menjelaskan materi dengan baik dan dimengerti oleh 
siswa serta mau memaparkan kembali ketika ada siswa belum jelas/belum paham. 

Ternyata beragam pendapat siswa tersebut tidak ada satupun yang menganggap kesuksesan 
seorang guru jika seluruh kelas tuntas saat uji kompetensi/ulangan. Jika demikian, apakah 
ketuntasan dalam  ujian menjadi tidak perlu? Para siswa menjawab bahwa ketuntasan dalam ujian 
merupakan bagian tanggung jawab siswa dalam belajar karena hal tersebut berhubungan dengan 
keberhasilan individu. Namun, sebagai guru, kita pun tentu tidak akan melepaskan tanggung jawab 
atas hasil belajar siswa. 

Selain siswa, penulis pun sedikit dapat menggambarkan pendapat para guru tentang topik 
tersebut.  Bapak & ibu guru berpendapat bahwa mengajar dengan sukses itu: jika siswa dapat 
menerima materi/bahan ajar  dan hasilnya sesuai target yang diharapkan, jika siswa antusias 
menyimak dan memberikan pertanyaan mendalam tentang materi yang mereka terima serta 
mengaplikasikannya, jika program tercapai tepat waktu, materi dapat diterima siswa, dan terjadi 
perubahan dalam diri siswa jika mampu membuat siswa mengerti apa yang diajarkan oleh guru serta 
ada perubahan dalam diri siswa, dan mereka merasa nyaman dalam PBM, jika dapat menyampaikan 
materi dengan cara/metode yang baik dan menarik, siswa memahami serta merespon dengan 
positif, aktif, dan hasil evaluasinya baik, jika suasana kelas kondusif untuk belajar, jika ada interaksi 
dalam PBM secara aktif, perubahan terjadi pada semua aspek. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa mengajar dengan sukses 
adalah jika guru dapat memberikan materi kepada siswa dengan media dan metode yang menarik, 
menciptakan situasi belajar yang  kondusif dalam kelas sehingga tercipta interaksi belajar aktif. 
Dengan begitu akan terjadi proses perubahan dalam diri siswa bukan hanya pada hasil belajar tetapi 
juga pada perilaku dan sikap siswa. 

Jadi, mengajar dengan sukses itu tidak hanya semata-mata memberikan pengetahuan yang 
bersifat kognitif saja, tetapi di dalamnya harus ada perubahan berpikir, sikap, dan kemauan  supaya 
siswa mau terus belajar. Timbulnya semangat belajar dalam diri siswa untuk  mencari sumber-
sumber belajar lain merupakan salah satu indikasi bahwa guru sukses mengajar siswanya. Dengan 
demikian kesuksesan dalam mengajar adalah seberapa dalam siswa termotivasi untuk mau terus 
belajar sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia pembelajar. Caranya? Sebagai guru mari 
kita mau membuka diri dan melihat secara jernih apa yang menjadi harapan siswa dalam diri kita 
 
3. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang media pengajaran karena media pengajaran merupakan alat komunikasi guna lebih 
mengefektifkan proses belajar-mengajar. Dengan demikian jelaslah bahwa media pengajaran 
merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral 
demi berhasilnya proses pengajaran. 
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Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya 
berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar-mengajar, baik yang berupa 
narasumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar. 
 
4. Guru sebagai evaluator 

Dalam dunia pengajaran, setiap jenis pengajaran atau bentuk pengajaran pada waktu-waktu 
tertentu selama satu periode pengajaran akan diadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu 
selama satu periode pengajaran tadi orang selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah 
dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pengajar. Penilaian perlu dilakukan, karena dengan 
penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 
pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa 
kesimpulan, di antaranya : Peran guru sebagai demonstrator dalam PBM guru hendaknya senantiasa 
menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa 
mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya 
karena hal ini akan sangat menetukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Dalam kapasitasnya 
sebagai penglola kelas, seorang guru dituntut untuk bisa menjadikan suasana kelas menjadi kondusif 
sehingga proses belajar mengajara atau penyampaian pengetahuan dari guru kepada murid atau 
proses pertukaran ilmu dan pengetahuan diantara siswa yang satu dengan yang lainnya bisa berjalan 
dengan baik. 
Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 
media pengajaran karena media pengajaran merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 
proses belajar-mengajar. 
Setiap kegiatan belajar mengajar hendaknya guru senantiasa melakukan evaluasi atau penilaian, 
karena dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa 
terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 
Peranan Guru 
            Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran 
yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.[1] Dalam proses belajar 
mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar 
bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 
sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak.[2] Pendidik adalah 
orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Sedangkan 
menurut kajian Islam, menurut  Imam al-Ghazali guru/pendidik adalah orang yang berusaha 
membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, segala potensi yang ada pada peserta didik. Serta 
membersihkan hati peserta didik agar bisa dekat dan berhubungan dengan Allah SWT.[3]  
            Pendidik/guru di indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengajar, adalah tenaga 
kependidian yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagi 
profesi pendidik. pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan 
dan Perinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, 
terencana, dan bertujuan. Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Widodo Supriyono, peran guru 
dalam proses belajar berpust pada : 

a. Mendidik anak dengan memberikan  
pengarahan dan motivasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan 
jangka panjang; 
 

b. Memberi fasilitas, media, pengalaman  
belajar yang memadai; 
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c. Membantu mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa, seperti sikap, nilai-nilai, dan 
penyesuaian diri. 
Demikianlah dalam proses belajar mengajar, guru tidak terbatas hanya menyampaikan ilmu 

pengetahuan saja akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 
kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa, sehingga 
dapat merangsang murid untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai 
tujuan. 

Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman 
dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik.[5] Guru merupakan 
komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, seperti yang di 
ungkapkan oleh Brand dalam Educational Leadership menyatakan bahwa hampir semua usaha 
reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran, semua 
bergantung kepada guru. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat 
mendorong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu 
pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 
2.1.1  Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 
Peran utama seorang guru adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan 
masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan. Guru mempunyai peran yang sangat 
penting dalam proses pembelajaran, bagaimana pun hebatnya teknologi, peran guru akan tetap 
diperlukan. Teknologi yang konon bisa memudahkan manusia mencari, mendapatkan informasi, dan 
pengetahuan, tidak mungkin dapat mengganti peran seorang guru.[6]  Ada beberapa peran guru 
dalam proses pembelajaran, antara lain : 
      Guru sebagai Demonstrator 
Dengan peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai 
bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkan dan 
meningkatkan kemampuannya. Dengan terus belajar, diharapkan akan tercipta siswa yang unggul. 
Menurut The Liang Gie, yang dikutip oleh Sunardi Nur dan Sri Wahyuningsih “ karakteristik siswa 
yang unggul ada tiga, yaitu gairah belajar yang mantap, semangat maju yang menyala dalam 
menuntut ilmu dan kerajinan mengusahakan studi sepanjang waktu”.[7] 
            Sedangkan menurut Wina Sanjaya, yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator 
adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih 
mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai 
demonstrator, yaitu : 
Ø  Sebagai demonstrator guru harus menunjukkan sikap-sikap terpuji. Dalam setiap kehidupan, guru 
merupakan sosok yang ideal bagi setiap siswa. Biasanya apa yang dilakukan guru akan menjadi acuan 
bagi siswa. Dengan demikian, berarti dalam konteks ini guru berperan sebagai model dan teladan 
bagi setiap siswa. 
Ø  Sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi 
pelajaran bias lebih dipahami dan dihayati oleh setiap siswa. Oleh karena itu, sebagai demonstrator 
erat kaitannya dengan perencanaan strategi pembelajaran yang lebih efektir.[8] 
      Guru sebagai pengelola kelas 
Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-
macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil belajar yang baik. Sebagai pengelola, 
guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara 
nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk 
terjadinya proses belajar siswa. 
      Guru sebagai Fasilitator 
Sebagai fasilitator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 
media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan 
proses belajar mengajar. Sebagai mediator, guru menjadi perantara hubungan antar manusia. Dalam 
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konteks kepentingan ini, guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana 
orang berinteraksi dan berkomunikasi.[9]  
      Guru sebagai Evaluator           
Fungsi ini dimaksudkan agar guru mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai 
atau belum, dan apakah materi yang sudah diajarkan sudah cukup tepat. Dengan melakukan 
penilaian guru akan dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 
pelajaran serta keefektifan metode mengajar. Dalam peran ini, guru menyimpulkan data atau 
informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam 
memerankan perannya sebagai evaluator, yaitu : 
Ø  Untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau 
menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. 
Ø  Untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang 
dan diprogramkan.[10] 
      Guru sebagai Motivator 
Dalam proses pembelajaran. motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. 
Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan kemampuannya yang kurang, tetapi 
dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar. Dengan demikian, siswa yang berprestasi rendah 
belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan tidak 
ada dorongan motivasi dalam dirinya. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi 
belajar siswa, karena pada hakikatnya aktivitas belajar adalah aktivitas yang berhubungan dengan 
keadaan mental seseorang. Dengan demikian apabila peserta didik belum siap (secara mental) 
menerima pelajaran yang akan disampaikan, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran yang 
dilaksanakan tersebut akan berjalan dengan sia-sia dan tanpa makna.[11]  
Ada beberapa cara untuk memotivasi siswa dalam belajar, antara lain : 
Ø  Memperjelas tujuan yang ingin dicapai; 
Ø  Membangkitkan minat siswa; 
Ø  Sesuaikan materi pelajaran dengan pengalaman dan kemampuan siswa; 
Ø  Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar; 
Ø  Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa; 
Ø  Ciptakan persaingan dan kerja sama. 
 
2.1.2         Komponen Kinerja Profesional Guru 
Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam 
pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan efektif dan efesien. Ada 
beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam pembelajaran, ntara lain : 
      Gaya Mengajar 
Gaya mengajar guru merujuk kepada kemampuan guru dalam menciptakan iklim kelas. Lippitt dan 
White mengklasifikasikan gaya mengajar itu kedalam tiga kategori, yaitu : 
Ø  Autoritarian, yaitu guru mengarahkan seluruh kegiatan program pembelajaran; 
Ø  Demokrasi, yaitu guru mendorong atau melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dan bertukar pikiran dalam proses pengambilan keputusan; 
Ø  Laissez-faire, yaitu guru guru tidak menetapkan tujuan, dan tidak memberikan arahan atau 
aturan.[12] 
      Kemampuan berintraksi dengan siswa 
Kemampuan guru berinteraksi dengan siswa dimanifestasikan melalui : 
Ø  Komunikasi Verbal 
Dalam study klasik, interaksi antara guru, antara guru dan siswa dianalasis melalui perilaku bahasa ( 
linguistic behavior ) guru dan siswa di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas pada umumnya 
didominasi oleh interaksi ( verbal ) antara guru dan siswa.  Atentang komunikasrno Bellack , dalam 
penelitiannya tentang komunikasi dalam mengajar di kelas, mengklasifikasikan perilaku verbal ( 
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verbal behaviors ) dasar, yang dinamai juga dengan “moves” ke dalam empat jenis, yaitu sebagai 
berikut : 
·         Structuring moves yang terkait dengan interaksi permulaan antara guru dan siswa, seperti 
mengenalkan tentang topic dari materi pelajaran yang akan dibahas atau didiskusikan; 
·         Soliciting moves  yang dirancang untuk merangsang respons verbal atau fisik. Seperti guru 
mengajukan pertanyaan tentang suatu topic tertentu dalam rangka mendorong siswa untuk 
meresponnya; 
·         Responding moves yang terjadi setelah soliciting moves 
·         Reacting moves yang berfungsi untuk memodifikasi,  mengklasifikasi atau menilai ketiga “ 
moves “ atau tingkah laku di atas. 
Ø  Komunikasi Non Verbal 
Menurut Miles Patterson, komunikasi atau perilaku nonverbal di dalam kelas terkait dengan lima 
fungsi guru yaitu (1) providing information, atau mengelaborasi pernyataan verbal (2) regulating 
interactions, seperti menuunjuk seseorang (3) expressing intimacy or liking, seperti member 
senyuman atau menepuk bahu siswa (4) exercising social control, memperkuat aturan kelas dengan 
mendekati atau mengambil jarak (5) facilitating goals, menampilkan suatu ketrampilan yang 
memerlukan aktivitas motorik atau gesture 
Galloway mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal guru dipandang sebagai perilaku yang 
mendorong atau membatasi siswa. Ekspresi muka, gesture, dan gerakan badab guru memberikan 
penaruh kepada partisipasi dan penampilan siswa di kelas.[13] 
      Karakteristik Pribadi 
Ryans mengklasifikasikan karakteristik guru ke dalam 4 klster dimensi guru yaitu :  
·         Kreatif  : guru yang kreatif  bersifat imajinatif , senang bereksperimen dan orisinal; sedangkan 
yang tidak kreatif bersifat rutin, bersifat eksak dan berhati-hati; 
·         Dinamis : guru yang dinamis bersifat energetic dan extrovert, sedangkan yang tidak dinamis 
bersifat pasif, menghindar dan menyerah; 
·         Teroganisasi : guru bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecahan masalah; sedangkan 
yang tidak terorganisasi bersifat kurang sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol ; 
·         Kehangatan : guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar  sedangkan 
yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan dan tidak sabar. 
 
2.1.3        Keterampilan Dasar Mengajar bagi Guru 
Keterampilan mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam 
pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien. 
Disamping itu, keterampilan dasar merupakan syarat mutlak agar guru bias mengimplementasikan 
berbagai strategi pembelajaran yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.[14] Ada beberapa 
keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru, antara lain: 
1.      Keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan 
suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan 
dipelajari.[15] 
2.      Keterampilan menjelaskan, yaitu guru menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 
sistematis dengan tujuan. Dalam mempunyai keterampilan  penjelasan guru dapat dengan mudah 
membimbing siswa untuk memahami suatu konsep, teori, pertanyaan-pertanyaan, dll. 
3.      Keterampilan bertanya,  ketarampilan ini juga tidak kalah penting dengan keterampilan yang 
lainnya. Mengapa demikian, sebab melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana 
pembelajaran lebih bermakna. Dapat anda rasakan, pembelajaran akan menjadi sangat 
membosankan manakala selama berjam-jam guru hanya menjelaskan materi pelajaran tanpa 
diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan, atau pertanyaan untuk 
mengajak siswa berpikir.[16] 
4.      Keterampilan memberikan Penguatan (reinforcement), adalah segala bentuk respons, apakah 
bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 
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terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik (feed back) 
bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga 
merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 
kembali tingkah laku tersebut. 
5.      Keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri 
kegiatan pelajaran. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses 
pembelajaran.[17] 
 
2.2  Kempetensi Profesional Guru 
Kemampuan guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar merupakan salah satu 
persyaratan utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari pengajaran yang 
dilaksanakan. Guru akan dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan dapat bertindak 
sebagai tenaga pengajar yang efektif jika telah memenuhi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh 
seorang guru. Seperti yang tertera dalam  UDD tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2007 
pasal 8 ayat 3, bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 
ü  Kompetensi pedagogik; 
ü  Kompetensi kepribadian; 
ü  Kompetensi profesional; dan 
ü  Kompetensi sosial. 
Keempat kompetensi guru tersebut mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 
sebagai seorang tenaga pendidik, pengajar, dan pembimbing. Sebab apabila guru memiliki 
kompetensi, maka ia akan mampu menjadikan siswa-siswa cerdas, mandiri, dan berkualitas baik bagi 
pembangunan bangsa maupun pembangunan individu-individu siswa tersebut. Guru  merupakan  
tulang  punggung  dalam  kegiatan  pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses 
belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan 
gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendididikan perananan guru dalam upaya keberhasilan 
pendidikan selalu ditingkatkan. 
 
2.2.1        Kompetensi Pedagogik 
Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yakni Paedos yang artinya anak laki-laki, dan Agogos yang 
artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah membantu anak laki-laki zaman 
Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah.[18] Secara umum 
istilah pedagogik (pedagogi) dapat beri makna sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Berdasarkan 
pengertian seperti tersebut di atas maka yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang 
pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan 
siswa. Sedangkan kompetensi pedagaogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan 
ilmu dan seni mengajar siswa.[19]  
Rumusan kompetensi pedagogik di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun  2005, 
Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan 
mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi; (1) pemahaman terhadap peserta didik, (2) 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi hasil belajar, (4)  pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[20] 
Yang dimaksudkan dengan kompetensi pedagogik ialah kemampuan dalam pengolahan 
pembelajaran peserta didik yang meliputi; a) pemahaman wawasan atau landaskan kependidikan, b) 
pemahaman terhadap peserta didik, c) pengembangan kurikulum/silabus, d) perancangan 
pembelajaran, e) pemanfaatan teknologi pembelajaran, f) evaluasi proses dan hasil belajar, g) 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
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2.2.2        Kompetensi Pribadi 
Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. 

Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru yang lainnya. Kepribadian sebenarnya 
adalah satu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara 
berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu 
yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan perbuatan 
seseorang merupakan satu gambaran dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara sadar. Dan 
perbuatan baik sering dikatakan bahwa seseorang itu mempunyai kepribadian baik atau berakhlak 
mulia. Sebaliknya, bila seseorang melakukan sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut 
pandangan masyarakat, maka dikatakan orang itu tidak mempunyai kepribadian baik atau tidak 
berakhlak mulia. Dengan kata lain, baik atau tidaknya citra seorang guru ditentukan oleh 
kepribadian. Lebih lagi bagi seorang guru, masalah kepribadian merupakan faktor yang menentukan 
terhadap keberhasilan melaksanakan tugas sebagai pendidik.[21]  

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Karena itu, pribadi guru 
sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Sebagai seorang model, 
guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian.[22] 
Ryans mengklasifikasikan karakteristik guru kedalam empat, yaitu ;  (1) kreatif, guru yang kreatif 
bersifat imajinatif, senang bereksperimen; (2) Dinasmis, guru yang dinamis bersifat energetic dan 
extrovert; (3) terorganisasi, guru bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecahan masalah; (4) 
kehangatan, guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar.[23] 
Menurut Wina Sanjaya kompetensi Pribadi seorang guru meliputi : 
1)      Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan 
yang dianutnya; 
2)      Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar ummat beragama; 
3)      Kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan norma, aturan, dan system nilai yang berlaku 
dimasyarakat; 
4)      Mengembangkan sifat terpuji sebagai seorang guru, missal sopan santun; 
5)      Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaharuan dan kritik.[24] 
 
2.2.3        Kompetensi Profesional 
            Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk  
melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengatahuan, sikap, dan 
keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi 
profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru. Dengan 
kata lain pengertian guru profesional adalah orang yang punya kemampuan dan keahlian khusus 
dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru. Guru 
profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih serta punya pengalaman bidang keguruan. 
Seorang guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal antara lain; memiliki 
kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi kemampuan berkomunikasi 
dengan siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi 
terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (continous 
improvement) melalui organisasi profesi, buku, seminar, dan semacamnya.[25] 
            Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan 
penyelesaian tugas-tugas keguruuan. Kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting, sebab 
langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.[26] Sementara itu guru profesional 
mempunyai sikap dan sifat terpuji adalah; (1) bersikap adil; (2) percaya dan suka kepada siswanya; 
(3) sabar dan rela berkorban; (4) memiliki wibawa di hadapan peserta didik; (5) penggembira; (6) 
bersikap baik terhadap guru-guru lainnya; (7) bersikap baik terhadap masyarakat; (8) benar-benar 
menguasai mata pelajarannya; (9) suka dengan mata pelajaran yang diberikannya; dan (10) 
berpengetahuan luas.[27] 
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2.2.4        Kompetensi Sosial Kemasyarakatan 
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 
pada pasal 28, ayat 3, ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
berkomunikasi dan bergaul seacara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Menurut Achmad Sanusi (1991) 
yang dikutip oleh Sunardi Nur dan Sri Wahyuningsih mengungkapkan “kompetensi sosial mencakup 
kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
membawakan tugasnya sebagai guru”.[28] 
Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga 
peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri 
yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah 
misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Ada beberapa 
kompetensi Sosial, antara lain : 
·         Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. 
·         Bersikap simpatik. 
·         Dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah. 
·         Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. 
·         Memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 
Sedangkan menurut Wina Sanjaya, kempetensi kemasyarakatan meliputi : 
·         Kemampuan untuk berintraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan 
kemampuan professional; 
·         Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. 
·         Kemampuan untuk menjalin kerja sama, baik secara individual maupun secara kelompok.[29] 
 
Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di 
lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam 
masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat 
terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor 
pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru 
antara lain; terampil berkomunikasi, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan 
Pendidikan/Komite Sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan 
memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 
 
PENUTUP 
3.1 Simpulan 
            Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan 
belajar. Dengan perkataan lain bahwa istilah pembelajaran dapat diberi arti sebagai kegiatan 
sistematik dan sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar tercapai tujuan 
pembelajaran. di dalam pembelajaran pendidik berperan penting dalam menfasilitasi perkembangan 
peserta didik, dikarenakan pendidiklah yang bersinggungan langsung dengan objek pembelajaran 
(peserta didik). Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. 
            Pertama-tama pendidik harus mengetahui apa saja perannya didalam proses pembelajaran, 
baik sebagai demonstrator, fasilitator, pengelola kelas, maupun sebagai motivator. Begitu juga 
selanjutnya pendidik juga harus mengetahui komponen kinerja professional guru, baik dari segi gaya 
mengajar, kemampuan berintraksi dengan siswa, dll. Selanjutnya pendidik juga harus mengetahui 
dan mempunyai keterampilan dasar seorang guru. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah 
pada UUD No 19, tentang Standar Pendidikan Nasional, bahwa setiap guru harus mempunyai empat 
kompetensi yang harus ada dalam dirinya, yaitu ; kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; 
kompetensi professional; dan kompetensi social kemasyarakatan. 
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3.2 Kritik & Saran 
Dari makalah kami yang singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya 
kami pribadi. Yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk datangnya dari kami. Dan kami sedar 
bahwa makalah kami ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari berbagai sisi, jadi 
kami harafkan saran dan kritik nya yang bersifat membangun, untuk perbaikan makalah-makalah 
selanjutnya. 
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Abstrak 

Penelitian ini berjudul Gambaran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Novel Sutasoma (2009) 

Karya Cok Sawitri. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alur penceritaan dan 

Menemukan gambaran Bhinneka Tunggal Ika dalam novel Sutasoma karya Cok Sawitri. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik bagian dari metode kualitatif. 

Hasil penelitian ini berupa alur dengan teori aktan Greimas dan gambaran generasi muda 

sebaga avant-garde. Penelitian mengenai Gambaran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Novel 

Sutasoma (2009) Karya Cok Sawitri penting dilakukan dan masih terbuka untuk berbagai 

pengembangan.   

 

Kata kunci: Greimas, Fokalisator, Bhinneka Tunggal Ika, Jayantaka, Sutasoma. 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sutasoma adalah novel yang ditulis oleh Cok Sawitri (selanjutnya Sawitri) pada tahun 2009, 

terdiri dari 467 halaman. Diterbitkan oleh kakilangit Kencana prenada Media Group Jalan 

tambra Raya Nomor 23 Rawamangun Jakarta Indonesia. Sawitri merupakan penulis 

Indonesia yang cenderung menggunakan prosa lirik dalam karya-karyanya seperti Tantri, 

Janda dari Jirah, dan Sutasoma. Sawitri mendapat nominasi penghargaan Khatulistiwa 

Awards tahun 2007 atas novel Janda dari Jirah. Novel Sutasoma bercerita tentang tokoh 

Putra Mahkota Jayantaka yang berusaha memakmurkan Negara Ratnakanda dan negara-

negara tetangga taklukannya melalui aturan yang mengikat berupa penyamarataan  paham 

dan penyamarataan ritual keagamaan. Semua pemimpin agama Negara Ratnakanda dan 

negara-negara tetangga yang ditaklukan dikumpulkan untuk pemahaman agama dan 

penyamaan persepsi ritual. Jayantaka menganggap pemahaman agama yang sama akan 

berhasil membangun negaranya dan negara-negara taklukannya.  

Jayantaka kemudian membuat janji pada Kala untuk mengorbankan 100 kepala Raja hidup-

hidup. Janjinya hampir terpenuhi dengan mengumpulkan 99 kepala Raja hidup dan satu 
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kepala raja  yang mati karena menolak ajakan dan penaklukan Jayantaka. Jayantakan ingin 

memenuhi 100 kepala raja yang hidup dengan satu kepala raja terakhir yaitu Sutasoma. 

Sutasoma yang merupakan perwujudan dewa Budha ingin menyerahkan diri begitu saja 

untuk menjadi tumbal Jayantaka.  

Dasar penceritaan novel Sutasoma yang ditulis Sawitri mirip dengan kakawin Sutasoma yang 

ditulis oleh Empu Tantular. Sawitri mempertahankan tradisi tulis naskah klasik berupa 

pembuka kalimat dengan menuliskan “Semoga semua yang mendengarkan membaca dan 

menyalin akan panjang umurnya” pada awal novel. Kitab kakawin Sutasoma karya Empu 

Tantular berisi kata Bhinneka Tunggal Ika dan kalimat tersebut dipertahankan pula oleh 

Sawitri dalam novel Sutasoma.  

Menurut Prof. Dr. I Wayan Mertayani (2011) Sutasoma berisi cerita bahwa  ada seorang raja 

Astina akan memberikan tahta pada anaknya yaitu Sutasoma. Sutasoma menolak karena ingin 

mempelajari filosofi negara. Sutasoma berkeliling hutan, dalam perjalanannya dia bertemu 

dan berhasil mengalahkan raksasa besar bernama Gajah Waktra. Sutasoma juga bertemu dan 

mengalahkan ular besar (naga) serta harimau. Gajah, Naga dan Harimau yang takluk 

kemudian melakukan perjalanan bersama-sama Sutasoma.  

Gajah dalam sanskrit disebut dengan Asti, Naga disebut dengan Ular, dan Harimau disebut 

dengan Macam. Ketiga awalan kata Asti, Ular, dan Macam disingkat menjadi AUM. Menurut 

Prof. Dr. I Wayan Mertha Sutedja (2011) Aum itu perwujudan gabungan cakra-cakra 

Manusia. Oleh karena itu, makna Sutasoma adalah remaja yang dekat dengan Tuhan. Suta 

adalah remaja dan soma adalah bulan (sebagai metafora Tuhan),  jadi Sutasoma bisa 

dianggap sebagai remaja yang dekat dengan Tuhan. Melalui cerita Kakawin Sutasoma juga 

dikenal dengan Atiti Krama (menghormati dan menghargai siapapun tamu) dan Pancasila 

Krama. Pancasila krama dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan yang erat dan yang 

harus menjadi pondasi remaja Indonesia (Sutedja, 2011).  

Kakawin Sutasoma yang berbahasa Jawa Kawi juga pernah dialihbahasakan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan judul kakawin Sutasoma karya Empu Tantular diterjemahkan oleh Dwi 

Woro Retno Astuti dan Hasto Bramantyo. Pernah juga disadur dan diterbitkan oleh dinak P 

dan K pada tahun 1993. Banyak pula penulis lain yang menuliskan kembali Sutasoma serta 

pemaknaannya. Alih bahasa dan penulisan kembali Kakawin Sutasoma dalam berbagai genre 

menunjukkan pentingnya fungsi dan makna Bhineka Tungga Ika dan pengenalan dasar 

Pancasila.  

Penelitian Novel Sutasoma karya Sawitri pernah dilakukan oleh Zuriati (2017) dengan judul 

Transformasi Teks Sutasoma dari Kakawin ke Novel. Penelitian Zuriati menelaah 
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transformasi dalam karya Sawitri berdasarkan elemen transformasi dua karya tersebut 

disebabkan struktur, pesan, dan fungsi. Adapula penelitian Analisis Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter pada Novel Sutasoma Karya Cok Sawitri dan Relevansinya dengan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas 12 oleh Sari Asih (2017) dari  Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja Indonesia. Penelitian Sari Asih menghasilkan simpulan bahwa novel Sutasoma 

karya cok Sawitri memuat nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi bersahabat atau komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial. 

Menurut Sari Asih novel Sutasoma sangat relevan untuk dijadikan bahan ajar pada 

kompetensi dasar menginterpretasikan makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12.  

Konflik penyamarataan paham dan ritual agama dalam novel Sutasoma karya Sawitri yang 

menunjukkan makna Bhinneka Tunggal Ika bisa mengingatkan generasi muda terutama siswa 

SMA tentang paham fundamental bangsa dan  bahwa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penggambaran Bhinneka Tunggal Ika akan dianalisis melalui penggambaran alur, 

penggambaran pendapat dan pendirian tokoh-tokoh remaja dalam novel Sutasoma. 

penggambaran alur, penggambaran pendapat dan pendirian tokoh-tokoh remaja dalam novel 

Sutasoma 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana alur penceritaan novel Sutasoma karya Cok Sawitri? 

2. Bagaimana gambaran Bhinneka Tunggal Ika dalam novel Sutasoma karya Cok 

Sawitri? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Merumuskan alur penceritaan novel Sutasoma karya Cok Sawitri 

2. Menemukan gambaran Bhinneka Tunggal Ika dalam novel Sutasoma karya Cok 

Sawitri 

 

METODE PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah novel Sutasoma karya Cok Sawitri. Metode 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik bagian dari metode kualitatif. Metode 
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kualitatif adalah metode yang mempertahankan hakikat nilai-nilai. Metode ini berusaha 

memahami fakta yang ada di balik kenyataan, yang dapat diindrai secara langsung. Hal ini 

berkesinambungan dengan pernyataan bahwa pemahaman yang diperoleh melalui penelitian 

kebudayaan tidak datang dengan sendirinya ataupun dinyatakan langsung oleh realitas 

budayanya, tetapi direfleksikan, ditafsirkan atau diinterpretasikan, dan direkonstruksi oleh 

peneliti (Ratna, 2004: 63). 

Objek diidentifikasi dan dianalisis secara unsur penggambaran cerita. Penggambaran cerita 

erat kaitannya dengan sudut pandang penulis dan pencerita yang  berfungsi menjadi perantara 

atas kejadian-kejadian (Luxemburg, 1991:123-124). Menurut Sutedja (2011) Kakawin 

Sutasoma, Atiti Krama (menghormati dan menghargai siapapun tamu) dan Pancasila Krama, 

dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan yang erat dan yang harus menjadi pondasi 

remaja Indonesia.  Segala apa yang telah dikatakan jelaslah pemahaman sebuah karya sastra 

tidak mungkin tanpa pengetahuan, sedikit banyaknya, mengenai kebudayaan yang melatar 

belakangi karya sastra tersebut dan tidak langsung terungkap dalam sistem tanda bahasanya 

(A. Teeuw, 2013: 78).  Oleh karena itu, Kakawin Sutasoma dapat dianggap sebagai “kitab 

suci rakyat” (the bible of the folk). Di Eropa dan AS bentuk cerita semacam ini berupa cerita-

cerita mengenai tokoh-tokoh dari kitab Injil, tetapi kisahnya tidak ada dalam kitab suci itu 

(Danandjaja, 2002: 70). Novel Sutasoma karya Cok Sawitri sebagian besar penceritaannya 

mirip dengan Kakawin Sutasoma. Analisis tokoh dan penokohannya pun dapat dianalisis 

berdasarkan abstraksi semua riwayat hidup tokoh-tokoh mitologi atau legenda yang  Lord 

Ragland (seperti yang dikutip Danandjaja, 2002: 60-61). 22 rumusan unsur cerita itu adalah: 

1. Ibunya seorang perawan bangsawan 

2. Ayahnya seorang raja, dan 

3. Seringkali ayahnya itu kerabat dekat ibunya, tetapi 

4. Terjadinya proses pembuahan anak yang tidak wajar, dan 

5. Ia terkenal juga sebagai putra dewa 

6. Setelah ia dilahirkan, ada usaha, seringkali dari pihak ayahnya, untuk membunuhnya, 

tetapi 

7. Ia disembunyikan secara rahasia, dan 

8. Ia dipelihara orang tua angkatnya di negara jauh 

9. Mengenai masa kanak-kanaknya tidak diketahui orang, tetapi 

10. Menginjak usia dewasa ia kembali menuju ke kerajannya yang akan datang 

11. Ia kembali untuk menuju ke kerajaannya di kemudian hari, setelah berhasil 

menaklukan raja (ayahnya), raksasa, atau binatang liar 
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12. Ia menikah dengan seorang putri.seringkali putri raja yang telah ditaklukan, dan 

13. Ia menjadi raja 

14. Untuk beberapa waktu ia memerintah dengan tenang, tanpa terjadi hal-hal luar biasa, 

dan 

15. Ia membuat undang-undang 

16. Kemudian ia kehilangan kurnia (sokongan) para dewa dan rakyatnya, dan  

17. Ia dijatuhkan dari singgasananya serta diusir dari kota atau kerajaannya 

18. Ia meninggal dunia secara rahasia 

19. Seringkali tempat meninggalnya di puncak suatu bukit 

20. Anak-anaknya, jika ada, mewarisi singgasananya 

21. Jenazahnya tidak dimakamkan, namun 

22. Setelah wafat ia memiliki beberapa cungkup (sepulchers) suci  

Abstraksi Lord Ragland akan digunakan untuk menganalisis tokoh Jayantaka dan Sutasoma. 

Setelah dilakukan analisis berdasarkan abstraksi Lord Ragland akan tampak pihak yang kita 

anggap sebagai sumber yang membangun cerita atau pencerita, demikian pula ada istilah 

teknis untuk sumber sudut pandang. Subjek sudut pandang yaitu orang yang melihat disebut 

Fokalisator. Keuntungan kata fokalisasi sebagai istilah dalam penelitian ini bila dibanding 

dengan “sudut pandang” atau “perspektif” adalah lebih efisien saat diberi berbagai imbuhan 

(Luxemburg, 1991:125). Selanjutnya kata fokalisasi, fokalisator, dan memfokalisasi akan kita 

pakai.  

Kutipan langsung dan tak langsung menjalin sedemikian rupa dalam ceritanya sehingga 

menjadi cakap tak langsung bebas, atau bahkan begitu rupa dalam ceritanya sehingga tindak 

bahasa tidak dapat dibedakan dari kejadian lainnya. Dalam lakuan bercerita terdapat segi 

subjektivitas yang kita sebut dengan istilah “sudut pandang” atau “fokalisasi”. Ini pun dapat 

berlapis-lapis. Analisis segi-segi ini dapat dilakukan dengan mempertanyakan terus menerus 

(Luxemburg, 1991:130-131): 

- Siapa yang berbicara, atau bercerita? Di dalam teks dan di dalam cerita? 

- Siapa  melihat, sudut pandang siapa yang diberikan, dengan kata lain siapa 

memfokalisasi? 

- Tokoh mana yang digambarkan tetapi terus tidak berbicara? Sudut pandang siapa 

yang tidak diungkapkan? 

- Apa efek jawaban atas pertanyaan di atas? 

Apa artinya bagi cerita sebagai keseluruhan? 
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- Bagaimana rupanya dunia tempat cerita terjadi? Apa yang terjadi di situ? Siapa 

berbuat apa, kapan dan mengapa, dan ke mana cerita dibawanya?  

Pencerita dan fokalisator tidak selalu sama. Pencerita fokalisator ekstern yang mencakup 

serta bertanggung jawab atas gambaran yang tersaji, telah memasukkan berbagai perbedaan 

budaya dengan cermatnya. Karena wawasannya yang menyeleruh ia dapat memanipulasi 

semau-maunya( Luxemburg, 1991:126). Fokalisator ekstern mengantar kita kepada sudut 

pandang berbagai tokoh. Sudut pandang yang intern serta terbatas pada hal itu harus dianggap 

berada dalam tataran kedua dengan alasan dan cara yang sama seperti yang berlaku bagi 

kutipan dari ungkapan bahasa para tokoh. Hubungan antara fokalisator ekstern dan intern 

bersifat sepihak, tidak dapat dibalik. Para fokalisator intern tidak dapat saling memasuki 

sudut pandang satu dengan yang lain, sedangkan kita sebagai pembaca dapat memasuki 

semua sudut pandang karena kepada pembacalah fokalisasi ditujukan (Luxemburg, 1991:126) 

Fokalisator ketiga dalam tataran kedua adalah fokalisator kolektif. Fokalisator kolektif 

menyampaikan kejadian yang tidak dialami pembaca. Oleh karena itu mereka diperlukan 

sebagai fokalisator: mereka jadi perantara dengan sudut pandang mereka yang sebagian sama 

dengan pembaca tradisional dan sebagaian dengan pembaca modern, sambil memberikan 

warna otentik dengan suatu laporan pandangan mata (Luxemburg, 1991:128). Setiap cerita 

ada penceritanya. Kadang-kadang ia memperkenalkan diri, kadang-kadang kehadiranya harus 

disimpulkan saja dari kenyataan bahwa cerita itu diceritakan. Narator atau pencerita orang 

ketiga dalam novel Sutasoma akan disebut dengan fokalisator kolektif dalam penelitian ini. 

Makna peristiwa bagi keseluruhan kisah tidak dapat dilihat lepas dari tokoh. Tokoh 

mempunyai fungsi bagi lakuan. Apabila membicara kan tokoh, kita menekankan bahwa 

lakuan memiliki tujuan. Kita bertolak dari anggapan bahwa pembaca sendiri membaca 

dengan terarah dan bahwa pengamatan terhadap tokoh rekaan yang berlaku bertujuan 

merupakan sesuatu  yang dilakukan dengan senang hati. Apalagi Novel Sutasoma dianggap 

sebagai modifikasi kakawin Sutasoma. Antara pembaca dan tokoh ada jarak, tetapi 

petualangan tokoh tetap dapat diikuti. Tokoh merupakan seseorang yang mengusahakan suatu 

tujuan: itulah singkatnya situasi awal sebuah kisah.  Tokoh yang berasangkutan ingin 

mencapai sesuatu atau menghindari sesuatu yang kurang menguntungkan. Berbagai tokoh 

dapat dibagikan dalam kelompok yang ditandai oleh hubungan tertentu dengan usaha 

terarahyang dikandung oleh kisah. Hal ini dianalisis menggunakan skema aktan Greimas 

(seperti yang dikutip oleh Zaimar, 1998: 327). Berikut merupakan tabel dan bagan skema 

Aktan: 
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Bagan 2.1 Bagan Skema Aktan 

Setelah analisis dilakukan dengan menggunakan skema aktan, selanjutnya menggunakan 

skema fungsi. Berikut ini bentuk skema fungsi: 

Situasi awal Transformasi Situasi akhir 

 Cobaan awal Cobaan utama Tahap kegemilangan  

     

 

Konflik antara akhir cerita dan emosional dalam diri pembaca merangsang perenungan, serta 

memberi wawasan ke dalam  cerita itu sendiri yang motif utamanya memang konflik antara 

harapan dan peristiwa (Luxemburg, 1991:139-140). Fokalisator dan fokalisasi Jayantaka, 

Belawa, dan Sutasoma mengenai Bhinneka Tunggal Ika adalah hal yang dianalisis dalam 

penelitian ini. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Bhinneka Tunggal Ika dalam novel Sutasoma identik dengan sudut pandang 

penceritaan. Sudut pandang dalam penelitian ini disebut dengan istilah fokaliastor. Alur dan 

tokoh merupakan bagian penceritaan yang menunjukkan fokalisator. Oleh karena itu, analisis 

alur melalui skema aktan dilakukan dalam penellitian ini. Skema aktan utama situasi awal 

menceritakan Jayantaka adalah Putra Mahkota di Negara Ratnakanda dari yang tampak 

makmur tapi tidak berdaulat. Tranformasi berupa cobaan awal mengikuti seleksi perwira 

mengalahkan Kakak tirinya bernama Mandara, kemudian cobaan utama Jayantaka membuat 

janji pada Kala untuk mengumpulkan 100 kepala raja. Tahap kegemilangan mengumpulkan 

99 kepala raja hidup dan dua kepala raja tewas menggunakan. Jayantaka juga menggunakan 

dharma agama untuk memikat rakyat dan pejabat dalam tatanan negara. Situasi akhir 

Jayantaka merasa telah cukup mengumpulkan kepala Raja dan mengubah situasi 

Pengirim Objek Penerima 

 
Penolong Subjek Penentang 
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pemerintahan beserta kesejahteraan  rakyat. Jayantaka memahami Bhinneka Tunggal Ika 

yang dimaksud Sutasoma dibebaskan dari sumpah Kala.  

Alur dalam Skema Aktan Utama pengirim berupa kondisi kerajaan yang tidak berdaulat 

objek penerima adalah raja dan Sutasoma.  Penerima adalah negara-negara yang ditaklukan 

penolong adalah ilmu Yoga ilmu pemerintahan Ambisi dan janji pada kala status sebagai 

putra mahkota subjek penerima adalah Sutasoma penentangnya adalah negara yang diserang 

Dewa Indra, keberagaman agama, sosial, dan budaya. Berikut gambaran skema aktan dan 

diagram utama: 

Situasi Awal Transformasi Situasi Akhir 

Cobaan Awal Cobaan Utama Tahap 

Kegemilangan 

Jayantaka 

adalah Putera 

Mahkota dari 

Negara 

Ratnakanda 

yang tampak 

makmur tapi 

tidak berdaulat 

Mengikuti 

seleksi perwira 

mengalahkan 

kakak tirinya 

bernama 

Mandara 

Janji pada Kala 

untuk 

mengumpulkan 

100 kepala raja 

- Mengumpulan 

99 kepala raja 

hidup dan dua 

kepala raja 

tewas 

- Menggunakan 

darma agama 

untuk mengikat 

rakyat dan 

pejabat dalam 

tatanan Negara 

- Merasa cukup 

mengumpulkan 

kepala raja 

- Mengubah situasi 

pemerintahan dan 

rakyat 

- Memahami 

Bhinneka 

Tunggal Ika yang 

dimaksud oleh 

Sutasoma 

 Tabel Diagram Fungsional Utama 

 

 Pengirim 

Kondisi kerajaan 

yang tidak berdaulat 

Penentang 

Negara yang 

diserang 

Dewa Indra 

Keanekaragaman  

 

Subjek 

Sutasoma 

Penolong 

Ilmu yoga 

Ilmu pemerintahan 

Ambisi dan janji pada 

Kala 

Status sebagai putera 

mahkota 

Penerima 

Negara-negara yang 

ditaklukan 

Objek 

Raja dan Sutasoma 

 Skema Diagram Fungsional Utama 
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Alur dan skema aktan pokok 1 situasi awal Belawa tinggal di negara miskin dan mengembara 

ke negara Ratnakanda. Transformasi pada cobaan awal dia berpetualang ke negara baru 

dengan bekal ilmu berburu dan memasak. Cobaan utama berhasil memiliki pondok hidup 

cukup dan mandiri tahap kegemilangan berkawan dengan raja Jayantaka. Situasu akhir 

menjadi teman setia dan petunjuk jalan ke hutan dalam penyerangan Raja Jayantaka 

mengumpulkan 100 kepala raja. Berikut alur Fungsional Pokok 1 dalam bentuk table dan 

skema aktan:  
 

Situasi Awal Transformasi Situasi Akhir 

Cobaan Awal Cobaan 

Utama 

Tahap 

Kegemilangan 

Tinggal di 

negara yang 

miskin dan 

mengembara 

ke negara 

Ratnakanda 

Berpetualang 

ke negara baru 

dengan bekal 

ilmu berburu 

dan memasak 

Berhasil 

memiliki 

pondok  

Hidup cukup 

dan mandiri 

Berkawan 

dengan Raja 

Jayantaka 

Menjadi teman 

setia dan  

penunjuk jalan 

ke hutan dalam 

penyerangan 

Raja Jayantaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis skema aktan berlanjut dan ditemukan alur diagram Fungsional Pokok 2 dengan  

situasi awal Negara Hastina yang miskin penuh penyakit. Transformasi cobaan awal berupa 

kelahiran sotasoma menjadi penyembuh dan berkah. Cobaan utama perintah Raja Hastina 

agar Sutasoma menikah dan menjadi raja. Melawan perintah tersebut, Sutasoma melakukan 

Pengirim 

Kerajaan miskin  

Penentang 

Dewa Indra 

 

Subjek 

Jayantaka 

Penolong 

Ilmu pemburu 

Ilmu memasak 

Nini 

Jayantaka 

Penerima 

Belawa 
Objek 

Belawa 

Tabel Diagram Fungsional Pokok 1 

 

 

Skema Diagram Fungsional Pokok 1 
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perjalanan mengalahkan raksasa, naga (ular), dan harimau. Kegemilangan terjadi saat 

Sutasoma menikah, menjadi raja, dan menghadapi Kala beserta Jayantaka.  Situasi akhir, 

Sutasoma mampu menjawab pertanyaan Kala dan dibebaskan dari lingkaran sumpah atau 

janji Jayantaka pada Kala. Sutasoma kembali ke hastina dan menjadi raja. Skema diagram 

pokok 2 yaitu pengirim kondisi kerajaan hastina yang miskin dan diserang wabah penyakit 

objek penerima raja dan rakyat Astina penerima Sutasoma penolong Sutasoma sebagai 

Jinapati. Penerima sumpah atau Janji Jayantaka.  Penentang Dewa Indra. Berikut Berikut alur 

Diagram Fungsional Pokok 2  dalam bentuk tabel dan skema aktan: 

Situasi 

Awal 

Transformasi Situasi Akhir 

Cobaan 

Awal 

Cobaan Utama Tahap 

Kegemilangan 

Negara 

Hastina 

miskin 

penuh 

penyakit 

Kelahiran 

Sutasoma 

menjadi 

penyembuh 

dan berkah 

-Perintah ayahnya 

agar menikah dan 

menjadi raja 

-Melakukan 

perjalanan 

-Mengalahkan 

raksasa, naga (ular), 

dan harimau 

 

- Menikah 

- Menjadi raja 

- Menghadapi 

Kala dan 

Jayantaka 

- Mampu 

menjawab 

pertanyaan Kala 

- Dibebaskan dari 

lingkaran sumpah 

pada Kala 

- Kembali ke 

Hastina dan 

menjadi raja 

 

 

  
Pengirim 

Kondisi kerajaan Hastina 

yang miskin dan diserang 

wabah penyakit 

Penentang 

Dewa Indra 

 

 

Subjek 

Sumpah Jayantaka 

pada Kala 

Penolong 

Sutasoma sebagai 

Jina 

Penerima 

Sutasoma 

Objek 

Raja dan rakyat 

Hastina 

Tabel Diagram Fungsional Pokok 2 

 

 

 

Skema Diagram Fungsional Pokok 2 
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 Generasi Muda sebagai Avant-Garde 

Fokalisator ketiga dalam novel Sutasoma berfungsi untuk mengarahkan penceritaan sebagai 

orang serba tahu. Fokalisator ketiga sangat berperan terutama pada permualaan cerita. pada 

permulaan cerita tokoh Jayantaka dan Sutasoma baru lahir sehingga fokalisator ketiga 

berperan penting bagi pembaca menggerakkan alur cerita. 

Fokalisator ketiga memfokalisasi pengamatan politik dan sosial Negara Ratnakanda dan 

Negara Hastina. Negara Ratnakanda (selanjutnya dipimpin Jayantaka) tampak baik-baik saja, 

melalui fokalisasi ketiga tampak bahwa Ratnakanda tidak berdaulat secara ekonomi, militer, 

dan tata kelola pemerintahan. Negara Hastina (selanjutnya dipimpin oleh Sutasoma) melalui 

fokalisator ketiga tampak carut-marut, kekeringan, kelaparan dan diserang wabah penyakit. 

Berikut kutipan yang menunjukkan fokalisasi  Ratnakanda dan Hastina: 

“Ini wilayah timur di wilayah lain mungkin lebih menyedihkan bisik Sudasha kepada 

Jayantaka yang terkulai bersandar di bahu ayahnya menahan kantuk dan lelah oleh 

berbagai pemandangan muram yang ditemuinya. Sungguh terasa aneh apa yang 

dilihatnya semula ia mengira hidup bersama Ratu Kanya adalah hidup yang paling 

sederhana pelajaran yang harus ditempuhnya untuk tahu ketiadaan hidup nyatanya ada 

yang lebih membuatnya terkenang. Wajah desa-desa Negara Ratnakanda jauh di bawah 

sederhana buram dan kelam. Di mana-mana orang orang tampak telanjang dan kumal. 

Berjalan dengan wajah berminyak bibir kering dan mencorong menahan lapar dan rasa 

lelah. Ini baru wilayah-wilayah timur yang terdekat dengan ibukota. Bagaimana 

keadaan layar lebih jauh dari ibu kota?” (Sawitri, 2009: 288) 

 

“Hampir seluruh wilayah Hastina selama 9 bulan penuh dilanda bencana penyakit dan 

diganggu perusuh (…) 

“Bayi itu sungguh lah tak berdaya namun setiap gerak tangannya seolah membagi keajaiban 

hastiana berbahagia bagi kembali seperti sedia kala para prajurit kembali bawaannya rusuk-

rusuknya entah kemana.” (Sawitri, 2009: 165-168) 
 

 

Teknik fokalisasi ketiga dalam menggambarkan Negara Ratnakanda dan Negara Hastina 

sangat paradoks. Pembenahan Negara Ratnakanda oleh Raja Sudasa ayah dari Jayantaka 

sangat konkret. Pejabat dan kerabat kerajaan yang korupsi dan berleha-leha disingkirkan, 

rakyat dibebaskan dari pajak, pembangunan jalan, jembatan, bendungan (yang dapat 

dikatakan sebagai infrastruktur) dilakukan sehingga panen lancer, rakyat bisa menciptakan 

kriya, membuka perdagangan, pasar sangat hidup dan dinamis; kemajuan ekonomi. 

Pemilihan tentara kerajaan dan sumpah tentara kerajaan berdasarkan agama Siwa membuat 

kerajaan aman.  

Raja Negara Hastina yang  kekeringan, kelaparan dan diserang wabah penyakit berupaya 

menyelesaikan persoalan dengan melakukan ritual. Ritual untuk memiliki keturunan penerus 

kerajaan. Dewa mengabulkan doa Raja Hastina dan lahirlah Sutasoma. Setelah Sutasoma 
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lahir, angin mengobati segala penyakit, hujan turun dan rakyat dapat kembali panen. Kondisi 

Negara Hastina kembali makmur.  Berikut kutipan yang menunjukkan paradox tersebut: 

“Para rsi tahu agama-agama telah kehilangan getarannya karena ulah para pemimpinnya 

sendiri. Semua telah sama-sama mengeruhkan kebenaran dengan pikiran-pikiran yang sempit. 

Walau terasa berat namun sudah seteguh melakukan pembenahan tak ada obat yang tak pahit 

bila menginginkan kesembuhan. Empat pilar yang harus dikuasai oleh seorang raja pertama 

prajurit keluar para rohaniawan dari segala macam aliran ketiga sumber kekayaan dan yang 

paling sulit adalah menguasai paracendekia, pewarta, dan penyair.” (Sawitri, 2009: 71) 

 

 

Fokalisasi yang dilakukan fokalisator ketiga dalam penggambaran Negara Ratnakanda dan 

Negara Hastina berhasil menunjukkan sifat paradoks dan betapa kontradiktif paham kedua 

kerajaan. Fokalisasi sifat paradoks dan kontradiktif dilanjutkan fokalisator ketiga melalui 

tokoh Jayantaka dan Sutasoma. Jayantaka sebelum menerima gelar raja (bahkan masih proses 

belajar) berani mengambil tindakan agresif. Jayantaka memanah kerabat kerajaan yang siap 

melakukan kudeta terhadap ayahnya, Raja Sudasa. Raja Sudasa sebagai orang tua 

membereskan sisa-sisa agresivitas Jayantaka dengan perintah pada Patih untuk 

menghilangkan barang bukti berupa panah tentara Bela Siva. Sedangkan, Sutasoma saat 

diperintahkan untuk menikah dan menjadi raja memilih melakukan perjalanan ke hutan untuk 

memelajari filsafat Negara Hastina dan filsafat kehidupan secara utuh. Kutipan tindakan 

agresivitas Jayantaka adalah: 

“Ia berdiri diatas pelana kudanya memasang busur memejamkan mata aku memandang siapa 

pun yang hendak mengganggu kerajaan Ratnakanda. Jayantaka tersenyum lebar. “Lakukanlah 

para Kesatria tak akan sibuk bertengkar dengan diri mereka sendiri mereka tak pernah 

berperang. Ini obatnya untuk membuat para prajurit menjadi bersemangat dan merasa berarti 

melakukan Sumpah Negara semua benteng disiapkan pasukan pemukul dan penyamar 

bersamaku!””. (Sawitri, 2009: 288) 

 

Fokalisasi agresivitas Jayantaka berlanjut dengan mengamalkan naluri penaklukan Negara-

negara tetangga. Jayantakan melakukan penaklukan bukan untuk menjajah. Fokalisasi 

penaklukan Jayantaka dirasionalisasi oleh fokalisator ketiga sebagai upaya penertiban 

peradaban manusia. Konsep yang sangat besar untuk digenapkan oleh Jayantaka. Oleh karena 

itu, Jayantaka memilih untuk bersumpah pada Kala. Jayantakan menganggap bahwa darma 

bukan hanya sembahyang dan ibadah. Kerja merupakan darma, maka Jayantaka bersumpah 

dan berjanji mengumpulkan 100 kepala raja hidup untuk dikurbankan pada Kala. Jayantaka 

turun langsung menaklukan negara-negara tetangga. Jayantaka menyerahkan birokrasi 

pemerintahan pada saudara tiri, kerabat kerajaan, dan Rsi pemimpin agama (Poruhita). 

Jayantakan difokalisasi oleh fokalisator ketiga sebagai tokoh yang agresif, penuh kejutan, 

tekun, menghormati gurunya, dan penuh siasat. Sedangkan Sutasoma difokalisasi oleh 
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fokalisator ketiga sebagai tokoh yang tenang, kalem, menerima, pasrah sumarah. Kutipan 

Janji Jayantaka dapat dilihat dalam kutipan: 

““Aku berkaul pada kala 100 kepala Raja Belawa hitunglah. Berapa jumlah negeri 

yang harus kukalahkan?” Setiap hari Jayantaka selalu menyempatkan diri menengok 

Belawa di dapur istana. Belawa mengerti menyahutnya “100 tuanku?” ia jayantaka 

menganggguk dengan sorot mata penuh semangat kita akan menggunakan lorong 

bawah tanah. Pasanggrahan sesaat tertegun mendengar perintah jayantaka namun 

seketika menyadari jayantaka walau manusia memiliki kemampuan yang kadang diluar 

jangkauan akal.” (Sawitri, 2009: 259) 

 

Tokoh Jayantaka memiliki kawan karib bernama Belawa. Kawan karib tokoh Sutasoma 

adalah raksasa (gajah), ular (naga), dan harimau yang ditaklukan selama perjalanan di hutan. 

Bersama kawan karib Jayantaka dan Sutasoma dapat mencapai keinginan dan harapan dalam 

penceritaan. Kelebihan dan kekurangan sikap tokoh Jayantaka difokalisasi oleh fokalisator 

ketiga. Kelebihan dan kekurangan tokoh Sutasoma difokalisasi oleh fokalisator rakyat dan 

pejabat Negara Hastina. Tokoh Jayantaka difokalisasi sangat dekat dengan Belawa. Belawa 

adalah tokoh yang pertama kali diberitahu oleh Jayantaka mengenai janji pengurbanan 100 

kepala raja pada Kala. Sutasoma difokalisasi memiliki kawan karib yang setia, yaitu raksasa 

(gajah), ular (naga), dan harimau. Setiap sutasoma pergi termasuk saat menyerahkan diri pada 

Jayantaka, ia ditemani kawan karibnya.  

Kelebihan dan kekurangan tokoh Jayantaka-Sutasoma menunjukkan naluri, gairah, 

optimisme, generasi muda. Generasi muda yang ulet, tabah, pantang menyerah, telah 

mendapat pendidikan jiwa-raga, dan pengetahuan teori dan fakta lapangan. Kesulitan dan 

tantangan belajar saat kecil menjadi bekal filsafat, kebijakan ekonomi, otonomi 

pemerintahan, kekuatan pemerintah yang konkret. Jayantaka dan Sutasoma memiliki 

keyakinan fundamental yang kuat. Fokaliasai Jayantaka dan Sutasoma dirinci sehingga 

pembaca mafhum dengan parodoks dan kontradiksi kedua tokoh---kedua Negara.  

Fokalisasi Jayantakan tokoh putera mahkota yang masat belia, diragukan kemampuan dan 

kecapakannya, membuat kesulitan dan tantangan yang dihadapi Jayantaka menjadi relevan 

diatasi dengan tindakan taktis dharma kerja. Fokalisasi Sutasoma sebagai Jinapati 

(perwujudan dewa dalam bentuk duniawi) membuat dirinya sangat dihormati, diharapkan, 

semua percaya dengan kemampuan diri Sutasoma, sehingga membuat Sutasoma merasa 

terbebani dan berusaha mencari jati diri. Sutasoma difokalisasi harus memahami dan 

menggali potensi diri, sehingga menjadikan dirinya sebagai tokoh yang penuh kebajikan, 

kebijaksanaan, ketenangan, dan kepasrahan.  
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Belawa merupakan tokoh remaja yang difokalisasi dengan cara yang unik. Keterkaitannya 

sebagai pembantu Jayantaka memenuhi sumpah pada Kala. Menjadi teman dekat raja yang 

secara sekilas pastilah orang yang cakap, hebat, dan luar biasa. Belawa difokalisasi sebagi 

orang yang beruntung. Beruntung karena kecakapannya membuka diri pada pengetahuan dan 

bimbingan para pemburu. Para pemburu tersebut mungkin saja tidak sengaja atau penuh niat 

membimbing Belawa. Kutipan mengenai Jayantaka, Sutasoma, dan Belawa adalah sebagai 

berikut: 

 

Fokalisasi tokoh Jayantakan dan tokoh Sutasoma awalnya diceritakan secara fragmen. Kedua 

tokoh tersebut dipertemukan oleh sumpah Jayantaka pada Kala untuk menyerahkan 100 

kepala raja hidup. Tokoh Jayantaka berhasil mengumpulkan 99 kepala raja hidup dan 2 

kepala raja tewas. Kala mengirim Narada untuk mengingatkan sumpah Jayantaka dan 

meminta kepala Sutasoma. Jayantaka tahu beratnya memenuhi perintah Kala. Berikut kutipan 

yang menunjukkan Jayantaka gelisah dan mendesah hanya karena memikirkan Sutasoma.  

Tokoh Sutasoma mengetahui bahwa dirinya merupakan raja penutup sumpah. Sutasoma tidak 

memiliki hasrat untuk menolak atau melawan Jayantaka. Sutasoma menerima begitu saja 

takdir dirinya sebagai penutup sumpah. Sutasoma mencegah peperangan yang dilakukan 

untuk melindungi dirinya dari kedatangan Jayantaka. Muncul Kala saat tokoh Sutasoma 

menemui tokoh Jayantaka. Kala menggoda pendirian, tekad, dan kesungguhan Sutasoma 

dengan candaan dan kekerasan (menusukkan pedang pada tubuh tokoh Sutasoma). Candaan 

dan pedang tidak mempan pada Sutasoma.  

Kala memberikan pertanyaan pada Sutasoma mengenai filsafat kehidupan Buddha dan 

filsafat kehidupan tokoh Jayantaka yang menganut Siwa. Tokoh sutasoma dapat menjawab 

pertanyaa tersebut dengan mantap. Fokalisasi Sutasoma mejelaskan bahwa filsafat Buddha 

dan Siwa pada dasarnya sama yang membedakan adalah istilahnya.  Sutasoma memfokalisasi 

bentuk dirinya, bentuk Jayantaka, dan bentuk Kala. Sutasoma menfokalisasi istilah darma 

dalam filsafat Buddha, istilah dunia, surga, nirwana dan hal-hal lainnya. Berikut kutipan 

Sutasoma saat menjawab pertanyaan kala: 

““Dalam niskala bagaimana engkau dan bagaimana ia”? tanya Kala dengan tetap berdiri. 

Sutasoma segera menjawab “Dalam niskala, ada yang menyebut Paramabuddha, di lain 

pihak ada yang menyebut Paramasiwa.”  

“Bila jatuh ia dalam pikiran, dalam sakala dan niskala siapakah ia dan siapakah engkau?” “ 

yang menyebutku Jina, yang lainnya akan memanggil Siwa atau Iswara atau Mahadewa atau 

juga Siwamurti.  

“Apakah engkau menuju surga?” 

 Sutasoma menggeleng “Nirwana tuanku..” 

“Engkau Jayantaka?” 
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“Hamba menuju sunyarupa…” (Sawitri, 2009: 465) 

 

Tokoh Jayantaka mendengarkan dengan seksama pertanyaan Kala dan penjelasan Sutasoma. 

Tokoh Jayantaka difokalisasi bukan sebagai tokoh yang picik dan berpikiran sempit. Tokoh 

Jayantaka memiliki alasan menaklukan 100 raja dan kerajaannya. Tokoh Jayantaka tidak 

mejajah tetapi berhasrat untuk memperbaiki peradaban kerajaan-kerajaan tersebut. 

Penyamarataan dan keseragaman ritual keagamaan adalah cara tokoh Jayantaka mengikat 

rakyat, kerabat kerajaan,  dan pejabat kerajaan. Tokoh Jayantaka merupakan fokalisator 

konflik cerita bahwa kekacauan dan tidak berdaulatnya kerajaan Ratnakanda (dan negara-

negara lainnya) karena penyalahgunaan kekuasaan kerabat kerajaan, pejabat kerajaan, dan 

poruhita (pemimpin agama).  

Melalui fokalisator  Jayantaka pembaca diajak melihat konflik yang disebabkan 

penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan keagamaan. Jayantaka difokalisasi 

sebagai tokoh yang agresif dan menyelesaikan konflik dengan darma kerja. Keimanan dan 

filsafat Siwa terikat pada dirinya berupa sumpah pada Kala. Kala membebaskan Jayantaka 

dan Sutasoma dari sumpah pengurbanan 100 kepala raja. Kala menanyakan tujuan Sutasoma 

dan Jayantaka. Jayantaka menjawab ke Gunung Mandara, menyiratkan bahwa dirinya sudah 

tidak terikat pada duniawi. “Hutan bukan tempat sepi tak berpenghuni” tapi jawaban 

Sutasoma menuju Gunung menunjukkan tujuan bersemadi atau melakukan perjalanan 

sebagaimana yang telah dilakukan    Sutasoma.  

Melalui fokalisasi ketiga pun fokalisasi tokoh Jayantaka, Sutasoma, dan Belawa tidak muncul 

penilaian pilihan penyelesaian konflik cerita. Fokalisasi novel Sutasoma tidak dikhususkan 

pada kelebihan dan kekurangan penyelesaian konflik cerita. Penyelesaian konflik dengan 

menunjukan tokoh yang memiliki ilmu, memiliki kebijaksanaan, bertindak secara konkret, 

melakukan perjalanan di gunung dan hutan terlebih dahulu, atau bertindak konkret 

memajukan kerajaan lebih dahulu—baru kemudian mencari kebijaksanaan dengan 

melakukan perjalanan ke gunung dan hutan---semua sama bertujuan menyelesaikan konflik. 

Keseluruhan fokalisasi ditujukan untuk melihat dunia novel Sutasoma, konflik, paradoks, 

kontradiktif, dan penyelesaian yang mendamaikan dunia novel Sutasoma.  

 

SIMPULAN 

Sutasoma adalah novel yang ditulis oleh Cok Sawitri (selanjutnya Sawitri) pada tahun 2009, 

terdiri dari 467 halaman. Novel Sutasoma bercerita tentang tokoh Putra Mahkota Jayantaka 

yang berusaha memakmurkan Negara Ratnakanda dan negara-negara tetangga taklukannya 
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melalui aturan yang mengikat berupa penyamarataan  paham dan penyamarataan ritual 

keagamaan. Semua pemimpin agama Negara Ratnakanda dan negara-negara tetangga yang 

ditaklukan dikumpulkan untuk pemahaman agama dan penyamaan persepsi ritual. Jayantaka 

menganggap pemahaman agama yang sama akan berhasil membangun negaranya dan negara-

negara taklukannya. 

Bedasarkan isi novel maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana alur penceritaan 

novel Sutasoma karya Cok Sawitri? bagaimana gambaran Bhinneka Tunggal Ika dalam novel 

Sutasoma karya Cok Sawitri? Bedasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk 

merumuskan alur penceritaan novel Sutasoma karya Cok Sawitri dan menemukan gambaran 

Bhinneka Tunggal Ika dalam novel Sutasoma karya Cok Sawitri. Hasil penelitian alur 

didapatkan satu diagram fungsi utama dan dua diagram fungsi pokok. Gambaran Bhinneka 

Tunggal Ika dalam novel dijelaskan melalui tokoh-tokoh remaja yaitu Jayantaka, Sutasoma 

dan Belawa. Fokalisasi novel Sutasoma tidak dikhususkan pada kelebihan dan kekurangan 

penyelesaian konflik cerita. Penyelesaian konflik dengan menunjukan tokoh yang memiliki 

ilmu, memiliki kebijaksanaan, bertindak secara konkret, melakukan perjalanan di gunung dan 

hutan terlebih dahulu, atau bertindak konkret memajukan kerajaan lebih dahulu—baru 

kemudian mencari kebijaksanaan dengan melakukan perjalanan ke gunung dan hutan---

semua sama bertujuan menyelesaikan konflik. Keseluruhan fokalisasi ditujukan untuk 

melihat dunia novel Sutasoma, konflik, paradoks, kontradiktif, dan penyelesaian yang 

mendamaikan dunia novel Sutasoma. 

 

 

SARAN  

Penelitian mengenai Sutasoma masih sangat mungkin dan terbuka. Sutasoma sangat penting 

dianalisis karena berisi gambaran Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan konteks dan 

zaman saat ini.  Sutasoma masih memungkinkan untuk dianalisis dengan menggunakan teori 

sastra bandingan. Sutasoma juga masih terbuka untuk dianalisis dengan menggunakan teori 

intertekstualitas.  
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Abstrak 

Revolusi Digital (dikenal sebagai Revolusi Industri Ketiga) adalah perubahan dari teknologi 

mekanis dan elektronik ke teknologi digital yang dimulai dari akhir 1950 sampai akhir 

1970an dengan adopsi dan proliferasi komputer digital dan perekaman data digital yang 

berlanjut sampai hari ini. Secara implisit, istilah ini juga mengacu pada perubahan yang 

disebabkan oleh teknologi komputasi dan komunikasi digital selama (dan sesudahnya) paruh 

kedua abad ke-20. Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan 

dalam segala aspek, tidak lepas juga dalam  proses pembelajaran dan berdampak untuk masa 

depan. 

Pemanfaatan  teknologi  dalam  usaha memperbaiki pendidikan membawa manfaat di semua 

bidang. Menurut pendekatan  ilmu pengetahuan memberikan gambaran bahwa kita dan 

remaja yang menjadi peserta didik harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi digital. Pemanfaatan perangkat digital dan akses internet tak dapat dipungkiri 

telah mengambil alih kehidupan anak-anak masa kini, perlu membekali anak dengan 

teknologi, hal ini berhubungan dengan kemudahan  mengakses ilmu dan informasi dalam 

belajar. Dengan teknologi, pendidik, siswa dan orang tua memiliki berbagai alat 

pembelajaran di ujung jari mereka. Oleh karena dengan tetap diarahkan  dapat mengantisipasi 

pengaruh negatif  terhadap pendidikan di era digital. 

Kata Kunci: Digital, Pendidikan, Teknologi. 

 

A. PENDAHULUAN 

Seiring Pesatnya kemajuan teknologi saat ini menimbulkan dampak yang luar biasa 

dalam semua aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni dan 

bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat di 

hindari dalam kehidupan ini, hal ini dikarenkan  kemajuan teknologi  berjalan sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar Alisyahbana Teknologi telah 

dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih 

nyaman, lebih makmur dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah 

ada teknologi, meskipun istilah “teknologi” belum digunakan. Ahli lain, Kast & 

Rosenweig menyatakan Technology is the art of utilizing scientific knowledge. 

Sedangkan menurut Jaques Ellul memberi arti teknologi sebagai” keseluruhan metode 
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yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan 

manusia. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. 

Sehingga pengertian teknologi sendiri menurut beberapa ahli diatas adalah cara 

melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, 

sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota 

tubuh, pancaindra dan otak manusia. 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan 

manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan 

aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi informasi sudah menikmati banyak 

manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir 

ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat 

positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.  

 

 

B. Landasan Teori 

1. Perkembangan Teknologi 

Perkembangan internet dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah 

sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem ini maka seorang pelajar tidak perlu 

lagi pergi kesekolah seperti layaknya sekolah formal, selain itu pelajar tidak hanya 

memperoleh informasi tentang pengetahuan melalui buku perpustakaan cukup ada di 

depan monitor,  pengetahuan yang akan dicari sudah tersedia. Bahkan seorang guru 

akan dengan mudah mencari bahan ajar yang sesuai dengan bidangnya dan juga 

seorang siswa dapat mendalami ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan didukung 

kemampuan untuk mencari informasi tambahan diluar yang diajarkan oleh guru. 

Dengan demikian akan terjadi perubahan pola pikir serta kreatifitas guru dan siswa 

serta masyarakat dapat berkembang dengan pesat , sehingga terjadi cakrawala berpikir 

yang lebih kontektual dan lebih mudah mencerna informasi yang masuk tersebut. 

Bahkan dalam lingkup pendidikan, sudah saatnya dibentuk suatu jaringan informasi 

yang memanfaatkan teknologi informasi ini. Dengan demikian terdapat suatu jaringan 

terhubung antar sekolah sebagai pertukaran data dan informasi secara cepat, akurat 

dan tentunya murah dalam segala bidang. Penyebaran ide maupun metode 

pembelajaran dalam proses pembelajaran yang lebih tepat pun akan lebih mudah 

sampai kepelosok daerah yang selama ini mengalami kesulitan untuk menerima 

informasi terkini. 
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2.  Perkembangan Teknologi dalam Dunia Pendidikan 

Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui “The International Commission on 

Education for the Twenty First Century” merekomendasikan Pendidikan yang 

berkelanjutan (seumur hidup) yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar proses 

pembelajaran, yaitu : Learning to know (belajar untuk menguasai pengetahuan), 

learning to do (belajar untuk mengetahui keterampilan), learning to be (belajar untuk 

mengembangkan diri), dan  Learningto live together (belajar untuk hidup 

bermasyarakat), untuk dapat mewujudkan empat pilar pendidikan di era globalisasi 

informasi sekarang ini, para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan 

menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran. 

Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada beberapa 

pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: 

a.  Dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, 

b. Dari kertas ke “on line” atau saluran, 

c. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja 

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan 

media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail dan lain 

sebagainya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan 

tatap muka dan juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru 

dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian 

pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai 

sumber media cyber space atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau 

internet. 

Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut “cyber 

teaching” atau pengajaran Maya, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini ialah e-learning yaitu 

satu model pembelajaran dengan menggunakan media Teknologi Komunikasi dan 

Informasi khususnya Internet. Menurut Rosenberg (2001), e-learning merupakan satu 

penggunaan Tekonologi Internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan 

luas yang berlandaskan tiga kriteria, yaitu: 

a. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, 

menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau Informasi, 

b. Pengiriman sampai kepengguna terakhir melalui komputer  dengan menggunakan 

teknologi Internet yang standar, 
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c. Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik 

paradigma pembelajaran tradisional. 

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi itu 

sendiri pengertian e-learning menjadi lebih luas yaitu pembelajaran yang 

pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, videotape, 

transmisi satellite atau komputer. 

Sebagai sebuah proses, teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini 

teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks, dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, 

menilai dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek 

belajar manusia (AECT, 1977), Sejalan dengan hal tersebut, maka lahirnya Teknologi 

Pendidikan yang mencuat saat ini, meliputi pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan, peningkatan mutu/kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. 

Permasalahan serius yang masih dirasakan oleh pendidikan mulai dari pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi adalah masalah Kualitas tertentu saja, ini dapat 

dipecahkan melalui pendekatan Teknologi Pendidikan. 

Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari kita sering 

jumpai adanya pemfaatan dari perkembangan Teknologi dalam dunia pendidikan, 

seperti yang sering dilakukan oleh guru atau dosen yaitu mengkombinasikan alat 

teknologi dalam peroses pembelajaran. Internet merupakan salah satu alat komunikasi 

yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. 

Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar 

mengajar jarak jauh (E-learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

diperoleh hasil yang maksimal. 

Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh lupa bahwa 

Teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat 

mendatangkan dampak negatif, inilah yang harus tetap kita waspadai. Mengingat saat 

sekarang ini sering kita jumpai dimana-mana banyak para pelajar dan mahasiswa 

yang sering menggunakan fasilitas Teknologi tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

sehingga hal ini dapat mendatangkan dampak yang negatif. 
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3. Manfaat Internet Bagi Pendidikan 

Selain berfungsi sebagai penghubung, internet juga berperan layaknya bank 

data dengan fungsinya sebagai bank data, tak pelak lagi, media internet bisa 

dimanfaatkan para pelajar untuk mencari data untuk melengkapi bahan ajar di sekolah 

maupun di kampus. Sistem unggah dan unduh memudahkan semua pengguna internet 

untuk terus berbagi dan mendapatkan informasi. Selain itu, informasi seperti berita 

selalu diperbaharui sehingga pengguna internet bisa selalu memperbaharui informasi 

yang mereka dapatkan secara praktis.  Secara tidak langsung, dengan mengakses 

internet akan melatih penguasaan seseorang terhadap perangkat teknologi. Hal ini 

tentunya merupakan hal positif sebab penguasaan terhadap teknologi merupakan salah 

satu jenis keterampilan yang tidak dimiliki semua orang. 

Jika ditinjau dari aspek pendidikan, internet merupakan salah satu cara yang 

terbaik untuk memudahkan para pelajar memperoleh dan mengakses data serta 

informasi yang tak terbatas seputar materi yang mereka dapat di lingkup sekolah. 

Namun, perlu diakui, dengan adanya akses tanpa batas tersebut kemudian dalam 

kondisi tertentu dapat memberikan dampak negatif. Terutama jika tidak diimbangi 

pengawasan yang memadai.  

4. Kriteria Internet di Bidang Pendidikan 

Dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam pendidikan, sekarang Hal yang 

paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut “cyber teaching” atau 

pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

internet. Istilah lain yang makin poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu model 

pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi 

khususnya internet. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam 

penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang belandaskan tiga kriteria 

yaitu: E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, 

menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, Pengiriman 

sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi 

internet yang standar, Pada saat ini e-learning telah berkembang dalam berbagai 

model pembelajaran yang berbasis TIK seperti: CBT (Computer Based Training), 

CBI (Computer Based Instruction), Distance Learning, Distance Education, CLE 

(Cybernetic Learning Environment), Desktop Videoconferencing, ILS (Integrated 

Learning Syatem), LCC (Learner-Cemterted Classroom), Teleconferencing, WBT 

(Web-Based Training). 
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Teknologi yang berkembang pesat saat ini ,pasti memiliki dampak positif 

maupun dampak negatifnya. Dampak positif nya dalam bidang pendidikan dan proses 

pembelajaran ialah, pengajaran dan proses belajar mengajar lebih efektif dan kita pun 

dapat lebih up to datae dalam mendapatkan informasi yang ada, dampak negatfnya di 

antaranya, sering di salah gunakan untuk melakukan kegiatan yang di anggap tak 

pantas dilakukan. 

5. Dampak Teknologi Bagi Pendidikan 

Perkembangan teknologi khususnya di bidang pendidikan dapat memajukan 

motivasi siswa agar lebih unggul dan lebih maju dalam penggunaan teknologi. 

Motivasi dalam pendidikan juga dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam 

proses pembelajaran yang di langsungkan. Motivasi berguna untuk menyemangatkan 

siswa yang menyerah dan putus asa dalam kemajuaan teknologi yang terjadi. Tanpa di 

sadari ada juga dari beberapa siswa yang langsung menganggap dirinya tidak bisa 

mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan . dan di sini lah guna 

motivasi. Di dalam menghadapi perkembangan teknologi siswa di tuntut untuk lebih 

kreatif lagi dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang. Bukan hanya siswa 

yang di tuntut untuk lebih kreatif, tetapi guru juga di tuntut agar lebih memahani 

segala yang ada. Sekarang saja internet menjadi suatu hal yang banyak di gunakan 

dalam proses pembelajaran. 

6. Pengaruh Positif Teknologi Terhadap Dunia Pendidikan 

a. Munculnya Media Massa, khususnya Media elektronik sebagai sumber ilmu dan 

pusat Pendidikan. Seperti jaringan Internet, Lab. Komputer Sekolah dan lain-lain. 

Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, 

sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap Informasi yang 

diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari 

Internet, olehnya itu guru disini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai 

pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan, agar 

siswa tidak salah arah dalam menggunakan Media Informasi dan Komunikasi 

dalam pembelajaran.       

b. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan Teknologi terciptalah metode-

metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, 

karena materi tersebut dengan bantuan Teknologi bisa dibuat abstrak, dan dapat 

dipahami secara mudah oleh siswa. 
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c. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses 

pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya 

dengan tatap muka langsung, namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses 

pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga  

menggunakan jasa pos Internet dan lain-lain. 

d. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemamfaatan 

Teknologi. Dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk 

melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan 

dihitung secara manual. Namun setelah adanya perkembangan IPTEK, semua 

tugasnya yang dulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama, menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan 

menggunakan media teknologi, seperti Komputer, yang dapat mengolah data 

dengan memamfaatkan berbagai program yang telah di installkan. 

e. Pemenuhan  kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. 

Dalam bidang pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan, 

salah satu contoh, yaitu ; Penggandaan soal Ujian, dengan adanya mesin foto copy, 

untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak tentu membutuhkan  

waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tapi 

dengan perkembangan teknologi semuanya itu dapat dilakukan hanya dalam waktu 

yang singkat. Khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh dari perkembangan IPTEK, yaitu  : 

a)      Pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. 

b)      Dapat menjelaskan sesuatu yang sulit / Kompleks. 

c)      Mempercepat proses yang lama. 

d)     Menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. 

e)      Menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau diluar jangkauan. 

7. Pengaruh Negatif Teknologi terhadap Dunia Pendidikan 

Disamping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK, juga 

akan muncul dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK 

dalam proses pendidikan, antara lain: 

a. Siswa menjadi malas belajar 

Dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar, 

seperti Laptop dengan jaringan internet, ini malah sering membuat siswa menjadi 

malas belajar, terkadang banyak diantara mereka yang menghabiskan waktunya untuk 
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internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, seperti Facebook, Chating, 

Friendster dan lain-lain, yang semuanya itu tentu akan berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa. 

b. Terjadinya pelanggaran Asusila. 

Sering kita dengar di berita-berita, dimana terjadi pelaku pelanggaran asusila 

dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya, seperti terjadinya tawuran 

antar pelajar, terjadi priseks, pemerkosaan siswi dan lain-lain. 

c. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan 

 pusat pengetahuan yang disalah gunakan oleh pelajar. 

Dengan munculnya media massa yang dihasilkan oleh perkembangan IPTEK, ini 

dapat menimbulkan adanya berbagai prilaku yang menyimpang yang dapat terjadi, 

seperti adanya siswa yang sering menghabiskan waktunya untuk bermain Games, 

main PS, main Facebook, chating, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk 

belajar malah digunakan untuk bermain, sehingga belajar menjadi habis dengan sia-

sia. Akhirnya semuanya itu akan dapat berpengaruh negative terhadap hasil belajar 

siswa dan bahkan terjadi kemerosotan moral dari para siswa sampai ke Mahasiswa. 

d. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan 

 guru dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi malas. 

Dengan adanya fasilitas yang dapat digunakan dengan mudah dalam proses 

pembelajaran, ini terkadang sering membuat siswa dan mahasiswa menjadi malas dan 

merasa lebih dimanjakan, misalnya ketika siswa diberi tugas untuk membuat makalah, 

maka mereka merasa tidak perlu pusing-pusing, karena cukup mencari bahan lewat 

Internet dan mengkopi paste karya orang lain, sehingga siswa menjadi malas berusaha 

dan belajar.  

e. Kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam 

Selama ini sering kita melihat dan mendengar di siaran TV, tentang adanya kebocoran 

soal ujian, ini merupakan salah satu akibat dari penyalahgunaan teknologi, karena 

dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka dengan mudah 

dapat mengakses informasi dari satu daerah ke daerah lain, inilah yang dilakukan oleh 

oknum untuk melakukan penyelewengan terkait dengan kebocoran soal ujian,  

sehingga kejadian ini sering meresahkan pemerintah dan masyarakat. 

f. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak 

 kriminal. 
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Pada awalnya pendidikan itu ditujukan untuk mendapatkan perubahan yang bersifat 

positif, namun pada akhirnya sering kali tujuan itu diselewengkan dengan berbagai 

alasan.  

g. Adanya penyalahgunaan system pengolah data yang menggunakan Teknologi. 

Dengan adanya pengolahan data dengan sistem Teknologi, sering akli kita temukan 

adanya terjadi kecurangan dalam melakukan analisis data hasil penelitian yang 

dilakukan oleh siswa dan bahkan mahasiswa, ini mereka lakukan untuk 

mempermudah kepentingan pribadi, dengan mengabaikan hasil penelitian yang 

dilakukan. 

 

C. PENUTUP 

Kesimpulan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memungkinkan berbagai 

kegiatan dilaksanakan efektif dan efesien, termasuk dalam dunia pendidikan. Dengan 

semakin deras mengalirkan informasi diiringin segala dampak positif dan negatifnya 

ke masyarakat Indonesia. Perkembangan ini menimbulkan berbagai jenis kegiatan 

yang berbasis pada teknologi tidak lepas dalam dunia pendidikan. Pengaruhnya 

meliputi berbagai aspek bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Menyikapi 

hal ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif 

dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subyek 

atau pelopor dalam pengembangannya. 

.  
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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembelajaran 

memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dengan menggunakan metode think 

aloud pair problem solving pada siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja? Bagaimanakah 

kemampuan siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja memahami unsur intrinsik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan menggunakan metode think aloud pair problem solving? Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran memahami unsur intrinsik 

Hikayat Indera Bangsawan dengan menggunakan metode think aloud pair problem solving 

pada siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja? Mendeskripsikan kemampuan siswa kelas X 

SMA Trisakti Baturaja memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dengan 

menggunakan metode think aloud pair problem solving? Penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi guru, siswa, peneliti, dan peneliti lain.  

Populasi penelitian 46 orang dan sampel 22 orang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik penganalisisan datanya adalah 

deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan observasi dalam proses pembelajaran mengenai kemampuan siswa kelas 

X SMA Trisakti Baturaja, guru telah melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran think 

aloud pair problem solving. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa secara klasikal, rata-rata persentase kemampuan siswa kelas X SMA 

Trisakti Baturaja dalam Memahami Unsur Intrinsik Hikayat Indera Bangsawan setelah 

pembelajaran think aloud pair problem solving sebesar 69,86 %. Siswa yang mendapat nilai 

di atas 66 sebanyak 18 orang atau 82 % (18/22 x 100 %) atau lebih dari 66 % sebagai batas 

lulusan. Sementara itu, siswa yang mendapat kategori penilaian baik sekali sebanyak 13 

orang atau 59 % dan yang mendapat predikat penilaian baik sebanyak 5 orang atau 23%.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja mampu Memahami 

Unsur Intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dalam pembelajaran menggunakan metode Think 

aloud pair problem solving dengan baik. Oleh sebab itu, disarankan agar ada usaha penelitian 

lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. 

 
Kata Kunci: Unsur intrinsik, Hikayat, Metode Think Aloud Problem Solving 
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PENDAHULUAN 

Sastra Melayu klasik secara luas dikenal di tanah air kita ini. Hal itu terjadi karena 

ternyata sastra Melayu klasik tersebar di banyak daerah Indonesia. Seperti bentuk sastra 

lainnya, isi sastra Melayu klasik mencakup berbagai masalah dalam kehidupan. Misalnya, 

maut, cinta tragedi, loyalitas, kekuasaan, makna dan tujuan hidup, serta hal-hal yang 

transendental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa sastra dapat 

memperluas dan memperdalam pengalaman kita. Menurut Santosa dan Utomo (2010: 34), 

nilai-nilai budaya itu dapat dikatakan adiluhung dan edipeni berkaitan dengan muatan makna, 

estetika, etika, dan filsafat hidup yang seringkali melandasi sikap dan perilaku hidup sehari-

hari orang Melayu sebagai ideologi bangsa Melayu.  

Sementara itu, dalam pembelajaran di sekolah, sastra Melayu klasik, khususnya 

hikayat, sudah pula diajarkan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Hanya 

saja, pembelajaran hikayat masih banyak menemukan kendala. Beberapa kendala itu 

menyangkut minimnya pembelajaran pengetahuan dasar tentang hikayat di dalam kurikulum. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru di lapangan, 

yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan langsung melibatkan 

siswa secara aktif atau berpusat pada siswa (student centered). Dengan kegiatan seperti ini 

siswa akan lebih mudah untuk menguasai materi pelajaran yang diperoleh di sekolah. Untuk 

merealisasikan hal ini maka dibutuhkan suatu pembelajaran yang bersifat inovatif. Metode 

pembelajaran yang dipilih dan sesuai untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah metode 

Thinking Aloud Pair Problem Solving. Metode ini merupakan pengembangan dari model 

pembelajaran kooperatif, dimana siswa dituntut belajar berkelompok secara kolaboratif.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang 

kemampuan memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan pada siswa kelas X  SMA 

Trisakti Baturaja. Penulis memilih SMA Trisakti Baturaja sebagai objek penelitian dengan 

pertimbangan karena belum ada penelitian mengenai kemampuan siswa kelas X SMA 

Trisakti Baturaja memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan. Selain itu, alasan 

penulis memilih metode Thinking Aloud Pair Problem Solving untuk diteliti karena pada 

pembelajaran ini siswa dilatih untuk bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap tugas 

mereka sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengatur dan mengawasi jalannya 

proses belajar. Penulis berasumsi siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja menerima materi 

pelajaran memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang Standar Kompetensinya berbunyi “Memahami sastra 

Melayu klasik”. Kompetensi Dasarnya berbunyi “Mengidentifikasi karakteristik dan struktur 

unsur intrinsik sastra Melayu klasik”. 

 

Pengertian Sastra Melayu Klasik 

Menurut Rani dan Maryani (2004: 21), sastra klasik yang juga disebut sebagai sastra 

lama atau sastra tradisional adalah karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum 

masuknya unsur-unsur modernisme ke dalam sastra. Dalam ukuran waktu, sastra Melayu 

klasik dibatasi sebagai sastra yang berkembang sebelum tahun 1920-an, yakni rentang waktu 

sebelum lahirnya tren sastra Angkatan Balai Pustaka. Sastra Indonesia lama adalah seluruh 

sastra lama yang ditulis dalam bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, 

termasuk Bahasa Melayu. Adapun sastra lama diartikan sebagai sastra yang berkembang 

sebelum pertemuan dengan kebudayaan barat dan belum mendapat pengaruh dari kebudayaan 

barat. Dengan demikian sastra Melayu klasik dapat diartikan sebagai karya sastra Indonesia 

asli yang ditulis dalam bahasa Melayu dan belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat.  

Menurut Santosa (2010: 102), sastra Indonesia sesungguhnya bersumber dari tradisi 

kesusastraan Melayu Nusantara. Sastra melayu lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan 

masuknya agama Islam pada abad ke-13. Peninggalan sastra Melayu lama terlihat pada dua 
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bait syair pada batu nisan seorang muslim di Minyetujoh. Sastra melayu lama adalah 

termasuk bagian dari karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870-1942, yang 

berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera, seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau 

dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sastra Melayu klasik atau sastra 

Melayu lama adalah sastra berbahasa Melayu yang berkembang dan tersebar di daerah yang 

berbahasa Melayu yang ditandai dengan masuknya agama Islam pada abad XIII yang 

berkembang sampai sekitar abad XVIII atau sebelum masuknya unsur-unsur modernisme. 

 

Karakteristik Sastra Melayu Klasik 

Menurut Surayin (2011: 163), istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris yakni 

characteristic, yang artinya mengandung sifat khas. Sifat khas tersebut dapat ditemukan 

dalam naskah Melayu klasik. Menurut Eti (2009: 3), naskah Melayu klasik ada yang lisan dan 

ada yang tertulis. Yang lisan berupa dongeng terdiri dari fabel, legenda, mite, dan parabel. 

Sastra Melayu klasik yang tertulis menggunakan gaya dan ragam bahasa sekarang yang sudah 

terasa sangat kuno. Sastra Melayu klasik yang tertulis tersebar setelah orang mengenal hutuf. 

Karena tersebar turun-temurun, akhirnya tidak diketahui lagi nama penggubahnya 

Menurut Rani dan Maryani (2004: 21), secara umum, sastra klasik memiliki 

karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Penyebarannya dilakukan secara lisan (oral), dari mulut ke mulut. 

2) Pengembangannya statis 

3) Pengarang umumnya tidak diketahui (anonim). 

4) Berkembang dalam banyak versi akibat cara penyebarannya yang disampaikan secara 

lisan. 

5) Ditandai ungkapan-ungkapan klise (formulazired). Misalnya, menggambarkan kecantikan 

seorang putri dengan ungkapan seperti bulan empat belas; menggambarkan kemarahan 

seorang tokoh dengan ungkapan seperti ulat berbelit-belit. 

6) Berfungsi kolektif, yaitu sebagai media pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan 

proyeksi keinginan terpendam. 

7) Bersifat prologis, yakni mempunyai lokasi tersendiri yang tidak sesuai dengan logika 

umum. 

8) Merupakan milik bersama dari kolektif tertentu. 

 

Jenis-Jenis Sastra Melayu Klasik 

Brunvand (dalam Endraswara, 2009: 31) membedakan sastra lama menjadi tiga bagian, 

yaitu 1) oral folklore, meliputi ungkapan rakyat termasuk dialek dan pemberian 

nama/julukan, pepatah dan peribahasa rakyat, teka-teki, puisi rakyat, berbagai cerita rakyat, 

nyanyian rakyat, dan balada beserta musiknya; 2) customy folklore yang sering mengandung 

elemen verbal dan nonverbal seperti kepercayaan rakyat, superstisi, adat kebiasaan dan 

perayaan, tarian rakyat dan drama, gerak isyarat dan permainan rakyat; dan 3) material folk 

traditions yang mencakup arsitektur, kerajinan tangan, kesenian, pakaian, dan makanan 

rakyat. 

Jenis-jenis sastra Melayu klasik tersebut, diuraikan secara rinci berikut ini. 

1)   Puisi Lama 

Menurut Eti (2009: 5), “puisi lama adalah puisi yang terikat oleh syarat-syarat 

tertentu”. Syarat-syarat tersebut, meliputi jumlah larik pada setiap baris, jumlah kata atau 

suku kata pada setiap larik, susunan sajak pada akhir larik tipa satu bait, dan iramanya 

menurut pola tertentu. Pembagian puisi lama diuraikan sebagai berikut. Bidal, Pantun, 

Karmina, Talibun, Seloka, Gurindam, Syair, Mantra, Masnawi, Ruba’i, Kit’ah, Nazam, 

Gazal. 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

138 

2)   Prosa Lama 

Menurut isinya, prosa lama dibedakan atas dongeng (cerita jenaka, dongeng 

kepercayaan, legenda, mite, saga, fabel, parabel), cerita pelipur lara, hikayat, sejarah, epos, 

dan kitab-kitab. Berikut ini uraian tentang prosa lama.  

a) Dongeng 

Menurut Eti (2009: 30), dongeng adalah cerita mengenai suatu hal yang tidak pernah 

terjadi dan juga tak mungkin terjadi. Isi cerita dongeng fantastis dan sering berhubungan 

dengan kepercayaan kuno, keajaiban alam, atau kehidupan binatang. Selain itu sering 

pula mengandung kelucuan dan bersifat didaktis. Jenis dongeng bermacam-macam dan 

diuraikan berikut ini. Cerita Jenaka, Mite, Legenda, Saga, Fabel, Parabel, Cerita Pelipur 

Lara, Hikayat, Sejarah, Epos , Kitab-kitab. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas tentang sastra Melayu 

klasik jenis hikayat. 

 

Pengertian Hikayat 

Menurut Kosasih (2012: 27), hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah yang berarti 

kisah, cerita, atau dongeng. Pengertian mengenai hikayat ini bisa ditelusuri dalam tradisi 

sastra Arab dan Melayu lama. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita 

rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan 

kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan dan karomah yang mereka 

miliki. Orang ternama tersebut biasanya raja, putera-puteri raja, orang-orang suci dan 

sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari, hikayat ini berfungsi sebagai 

media didaktik (pendidikan) dan hiburan. Menurut Rani dan Maryani (2004: 35), hikayat 

yaitu bentuk sastra lama yang berisikan cerita kehidupan para dewa, permaisuri, pangeran, 

putri, raja-raja yang mempunyai kekuatan luar biasa dan gaib. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disampaikan bahwa hikayat adalah cerita lama 

berbahasa melayu, berkisar mengenai lingkungan raja, keluarga raja, dan para punggawa 

istana. Berikut ini contoh hikayat. 

1) Hikayat Bayan Budiman 

2) Hikayat Hang Tuah 

3) Hikayat Pak Udak 

4) Hikayat Batu Bertuah 

5) Hikayat Putri Johor Manikam 

 

Karakteristik Hikayat 

Menurut Eti (2009: 47) Hikayat merupakan cerita kuno sejenis roman. Karakteristik 

hikayat dapat dicermati dari bahasa yang digunakan berupa bahasa Melayu yang penuh 

dengan khayalan. Selain itu, isinya menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan raja beserta keluarganya dalam lingkungan istana. Dalam hikayat insur peristiwa 

sangat dipentingkan. Peristiwa-peristwa diceritakan secara mengagumkan. Terutama 

peristiwa yang berhubungan dengan kesaktian dan pengalaman-pengalaman penuh bahaya. 

Pada umumnya cerita dalam hikayat berakhir dengan pertemuan antara putra raja dengan 

kekasihnya. Kemudian, setelah kawin, memerintah kerajaan yang makmur. 

Menurut Eti (2009:29), pada umumnya prosa lama, seperti hikayat, memiliki 

karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Berisi mengenai hal-hal fantastis dan istana sentris. 

2) Perbandingan-perbandingan yang digunakan tetap sehingga merupakan bahasa klise. 

3) Memakai kata pengantar kalimat, seperti maka, syahdan, arkian, kalakian, dan hatta. 

4) Setiap cerita ditandai pula dengan kata, seperti sahibul hikayat, konon khabarnya (awal 

cerita), dan wallahualam bissawab (akhir cerita). 
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5) Biasanya tanggal dan nama pengarangnya tidak dituliskan. 

 

Unsur-Unsur Hikayat 

Pada prinsipnya unsur-unsur sastra Melayu klasik, khususnya jenis prosa lama, sama 

dengan unsur-unsur yang membangun karya prosa modern, yaitu ada tema, amanat, tokoh, 

penokohan, alur, sudut pandang, dan latar. Menurut Kosasih (2011: 24), unsur-unsur yang 

membangun hikayat sebagai berikut. 

1) Tema, tentang kehidupan para raja dan bangsawan dengan berbagai persoalannya, 

misalnya tentang pengkhianatan, kesetiaan, ataupun perebutan kekuasaan. 

2) Alur berkembang dengan pola maju dan berakhir dengan bahagia. 

3) Latar, terjadi di lingkungan kerajaan. 

4) Penokohan, kalangan istana, raja, permaisuri, dan para petinggi kerajaan lainnya dengan 

watak yang bersifat hitam-putih. 

5) Amanat, pada umumnya berupa penyampaian pesan bahwa keburukan akan bisa 

dikalahkan oleh kebaikan. 

 

Metode Pembelajaran Think Aloud Pair Problem Solving 

a.  Hakikat Metode Pembelajaran Think Aloud Pair Problem Solving 

Menurut Barkley, Cross, dan Major (2012: 259), metode think aloud pair problem 

solving merupakan pengembangan dari model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

membantu siswa meningkatkan keterampilan. Siswa belajar secara berpasangan dan guru 

menyajikan suatu masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Metode think aloud pair 

problem solving berorientasi pada kemampuan berpikir konstruktivisme yang menghendaki 

bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan merupakan 

kunci utama dari belajar bermakna. Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya dengan 

mendengarkan ceramah melainkan melalui kegiatan pembelajaran di mana fokus 

pembelajaran tergantung masalah yang dipilih sehingga siswa tidak saja mempelajari konsep-

konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga dimaksudkan agar tujuan akhir dari 

proses pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.  

Menurut Barkley, Cross, dan Major (2012: 260), metode think aloud pair problem 

solving merupakan salah satu strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang dilakukan 

secara kolaboratif terstruktur oleh beberapa orang siswa. Strategi ini ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan kemudian 

diungkapkan kepada rekannya solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Gagasan yang 

melatar belakangi metode think aloud pair problem solving adalah bahwa menyampaikan 

secara langsung dengan lisan solusi dari suatu proses pemecahan masalah membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir analitis.  

Untuk melaksanakan Metode think aloud pair problem solving para siswa dibentuk 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang sebagian berperan sebagai Problem solver 

(penyelesai masalah) dan yang lainya menjadi Listener (pendengar). Dengan bebarapa 

ketentuan, antara lain:  

1) siswa bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang siswa, untuk memecahkan 

suatu masalah.  

2) satu pasang siswa berperan sebagai Problem Solver (PS) dan pasangan siswa lainya 

berperan sebagai Listener (L).  

3) Problem Solver menyampaikan secara lisan dengan jelas segala sesuatu dari hasil 

pemikirannya mengenai solusi dari masalah yang diberikan; Listener mendengarkan, 

memerikan dorongan dan usulan jika menemui pernyataan Problem solver yang tidak 

sesuai atau tidak dimengerti.  

4) untuk permasalahan berikutnya peran-peran siswa tersebut ditukar. 
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Berdasasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa metode think 

aloud pair problem solving adalah strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang bertujuan 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. 

Pembelajaran ini dilaksanakan secara kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 

atau 4 orang yang terdiri dari Problem solver (Pemecah masalah) dan listener (pendengar). 

Problem solver membacakan masalah yang diamati dengan suara keras dan menyampaikan 

bagaimanakah solusi dari masalah tersebut. Listener mendengarkan semua yang disampaikan 

oleh Problem solver termaksud langkah-langkah solusi dari permasalahan tersebut dan 

menangkap semua kesalahan apapun yang terjadi. Dengan berbagai aturan dari tiap peran 

tersebut. 

 

b.  Tahap-Tahap Pelaksanaan Metode Think Aloud Pair Problem Solving 
Menurut Barkley, Cross, dan Major (2012: 260-261), seorang guru yang 

menggunakan metode think aloud pair problem solving pada pembelajarannya haruslah 

terlebih dahulu memaparkan tujuan dan aturan dalam pembelajaran ini. Intruksi untuk 

Problem solver dan Listener dapat diringkas antara lain sebagai berikut.  

Problem Solver (PS): 

1) menyiapkan buku catatan, alat tulis, kalkulator dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

menjelaskan solusi dari permasalahan yang diberikan. 

2) memberi tahukan kepada rekan yang menjadi PS agar mempersiapakan sesuatu sebelum 

menjelaskan pemecahan masalah tersebut. 

3) membacakan masalah yang akan dijelaskan dengan cukup keras. 

4) memulai untuk memecahkan masalah yang diberikan, pada saat menjelaskan solusi dari 

permasalahan tersebut, listener hanya mendengarkan dan bereaksi hanya dengan apa yang 

dikatakan PS. Dan tidak boleh ada kerjasama antara PS dan L. 

5) PS pertama kalinya pasti akan mengalami kesulitan dalam memilih kata. PS harus lebih 

berani dalam mengungkapkan segala hasil pemikirannya. Menganggap bahwa listener 

tidak sedang mengevaluasi. 

6) tetap fokus kepada bagian dari permasalahan yang dihadapi problem solver. 

7) mencoba untuk tetap menyelesaikan masalah tersebut sekalipun PS menganggap masalah 

tersebut sepele. Kebanyakan orang-orang tidak menyadari bahwa peningkatan terjadi 

ketika mereka melibatkan diri di dalam proses belajar itu sendiri. Ketika PS 

menyelesaikan pembahasan suatu masalah, rekamlah segala apapun hasil pemikiran dari 

apa yang dipelajari dalam proses pemecahan masalah tersebut. 

Listener (L): 

1) Menentukan secepat mungkin apa yang akan ditanyakan dan tidak mengkritik. 

2) Peran Listener adalah: 

a) Menuntun PS untuk terus berbicara, tetapi jangan melakukan masukan ketika PS 

sengan berpikir 

b) Memastikan bahwa langkah dari solusi permasalahan yang diungkapkan oleh PS tidak 

ada yang salah, dan tidak ada langkah dari solusi tersebut yang hilang. 

c) Membantu PS agar lebih teliti dalam mengungkapkan solusi permasalahan-nya. 

d) Membantu merefleksikan proses mental dari PS yang berfungsi sebagai tindak lanjut 

dari pembelajaran ini. 

e) Memastikan diri bahwa L mengerti tiap langkah dari solusi tersebut. 

f) Jangan menolak apapun pernyataan dari PS dan mulailah untuk menyelesaikan 

masalah yang dimiliki listerner. 

3) Jangan membiarkan PS melanjutkan pemaparannya, jika: 

a) L tidak mengerti apa yang di paparkan oleh PS. Dengan mengatakan ”saya tidak 

mengeti apa maksudmu” 
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b) L berpikir suatu kekeliruan telah dibuat. Dengan mengatakan ”apakah yang kamu 

katakan itu benar” 

4) Memberikan isyarat pada PS, jika PS melakukan kesalahan dalam proses berpikirnya atau 

dalam perhitungannya, tetapi jangan L memberikan jawaban yang benar. 

Langkah-langkah pembelajaran memahami unsur intrinsik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan menggunakan metode think aloud pair problem solving sebagai berikut. 

1)  Kegiatan Awal 

a) Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya.  

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2)   Kegiatan Inti 

a) menyiapkan buku catatan, alat tulis, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

menjelaskan solusi dari permasalahan yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran 

memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan. 

b) memberitahukan kepada siswa yang menjadi Problem Solver (Pemecah masalah) agar 

mempersiapkan sesuatu sebelum menjelaskan pemecahan masalah tersebut. 

c) membacakan masalah yang berkaitan dengan materi karakteristik dan unsur intrinsik 

hikayat yang dijelaskan dengan cukup keras. 

d) memulai untuk memecahkan masalah yang diberikan, pada saat menjelaskan solusi 

dari permasalahan tersebut, Listener (Pendengar) hanya mendengarkan dan bereaksi 

hanya dengan apa yang dikatakan Problem Solver. Dan tidak boleh ada kerjasama 

antara Problem Solver dan Listener. 

e) Problem Solver pertama kalinya pasti akan mengalami kesulitan dalam memilih kata. 

Problem Solver harus lebih berani dalam mengungkapkan segala hasil pemikirannya. 

Menganggap bahwa Listener tidak sedang mengevaluasi. 

f) Listener tetap fokus kepada bagian dari permasalahan yang dihadapi Problem Solver. 

g) mencoba untuk tetap menyelesaikan masalah tersebut sekalipun Problem Solver 

menganggap masalah tersebut sepele. Ketika Problem Solver menyelesaikan 

pembahasan suatu masalah, rekamlah segala apapun hasil pemikiran dari apa yang 

dipelajari dalam proses pemecahan masalah tersebut. 

3)   Kegiatan Akhir 

a) Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah  dilakukan  

b) Menarik kesimpulan tentang karakteristik dan unsur intrinsik hikayat.  

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Think Aloud Pair Problem Solving 
Menurut Barkley dkk. (2012: 260), kelebihan dan kekurangan metode think aloud pair 

problem solving diuraikan berikut ini. 

1) Kelebihan Metode Think Aloud Pair Problem Solving 

a) Setiap anggota kelompok dapat saling belajar mengenai strategi pemecahan masalah 

satu sama lain sehingga mereka sadar atas proses berpikir masing-masing.   

b) metode think aloud pair problem solving menuntut  siswa untuk berpikir sambil 

menjelaskan sehingga  pola berpikir mereka lebih terstruktur.  

c) Pertukaran pendapat antarsiswa  membantu membangun pola pikir siswa untuk 

meningkatkan pemahaman siswa.  

d) Memungkinkan siswa untuk mengingat konsep, mengaitkannya kepada  penyelesaian 

masalah, dan menghasilkan pemahaman materi secara mendalam.  

2) Kekurangan Metode Think Aloud Pair Problem Solving 

a) Berpikir sambil menjelaskan bukanlah hal yang mudah.  Siswa mungkin mengalami 

kesulitan untuk memilih kata yang tepat untuk menjelaskan  penyelesaian masalah, 

apalagi untuk orang yang tidak terbiasa berbicara.  
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b) Metode think aloud pair problem solving memerlukan alokasi waktu yang cukup 

banyak.  

 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

Arikunto (2013: 3), “Metode deskriptif adalah penelitian yang memaparkan atau 

menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-

lain.” Dengan perkataan lain, penelitian deskriptif adalah mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah topik sebagaimana adanya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif yang digunakan peneliti di dalam 

penelitian ini bertujuan menjelaskan kemampuan siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja 

memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dengan menggunakan metode think 

aloud pair problem solving. 

 

Populasi  
Populasi adalah objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa 

Kelas X SMA Trisakti Baturaja yang berjumlah 46 siswa.  

Sampel 
“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, “ (Arikunto, 2010: 174). Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling, hakikatnya adalah bahwa setiap 

anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di seleksi sebagai 

sampel. Menurut Sugiyono (2011: 118) “Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu”. 

. Berdasarkan pendapat di atas, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.1 

SMA Trisakti Baturaja yang berjumlah 22 orang siswa.  

 

Teknik Pengumpulan Data 
a.   Observasi 

Observasi dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi non-sistematis, yang dilakukan 

oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan dan observasi sistematis, 

yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen 

pengamatan.  

Observasi dilakukan di kelas X.1 SMA Trisakti Baturaja untuk memperoleh data 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran memahami unsur intrinsik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan menggunakan metode think aloud pair problem solving. 

b.  Tes 

Dalam penelitian ini, tes yang digunakan berupa tes esei sebanyak 10 soal. Teknik tes 

ini berguna untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami unsur intrinsik Hikayat 

Indera Bangsawan. Tes dilakukan terhadap siswa kelas X.1 SMA Trisakti Baturaja yang 

berjumlah 22 orang dalam waktu 2 x 45 menit. 

 

Teknik Penganalisisan Data 
a.   Data Observasi 

Data observasi berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu siswa 

kelas X.1 SMA Trisakti Baturaja. Data observasi ini dianalisis dengan cara mendeskripsikan 

temuan-temuan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dengan menggunakan metode think 

aloud pair problem solving. 

34 
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b.  Data Tes 

Teknik penganalisisan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan siswa sampel per individu. Adapun kriteria penilaian jawaban 

siswa sebagai berikut.  

Tabel 3. Pedoman Penskoran  

No Kegiatan Skor  

1. Karakter tokoh Raja Indera Bungsu  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakter tokoh Raja Indera 

Bungsu dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakter tokoh Raja Indera 

Bungsu tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

2. Tema Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi tema Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi tema Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

3. Karakteristik Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

4. Latar tempat terjadinya peristiwa dalam Hikayat Indera 

Bangsawan 
 

 a. Siswa dapat mengidentifikasi latar tempat terjadinya peristiwa 

dalam Hikayat Indera Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi latar tempat terjadinya peristiwa 

dalam Hikayat Indera Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

5. Karakteristik Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

6. Amanat Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi amanat Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi amanat Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

7. Alur yang digunakan dalam Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi alur yang digunakan dalam 

Hikayat Indera Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi alur yang digunakan dalam 

Hikayat Indera Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 
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Lanjutan Tabel 3. Pedoman Penskoran  

 

No Kegiatan Skor  

8. Karakteristik Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

9. Karakteristik Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

10 Karakteristik Hikayat Indera Bangsawan  

 a. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan dengan benar 
2 

 b. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik Hikayat Indera 

Bangsawan tetapi kurang sempurna 
1 

 c. Jawaban siswa salah 0 

 SKOR MAKSIMUM IDEAL 20 

Sumber: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas X SMA Trisakti Baturaja  

 

Perhitungan tahapan ini dilakukan dengan berpedoman pada rumus sebagai berikut.  

Nilai = 
Skor Mentah 

x 100 
Skor Maksimum Ideal 

 

Keterangan: 

Nilai   : Kemampuan siswa yang dicari 

Skor mentah  : Skor murni yang diperoleh siswa 

Skor Maksimum ideal : Skor tertinggi apabila semua jawaban benar. 

100   : Nilai tetap (Sudijono, 2011: 318). 

 

Tahap kedua dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa sampel 

secara klasikal (keseluruhan siswa). Perhitungan tahapan ini dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut.  

P  = 
f 

x 100 % 
N 

 

Keterangan: 

P =  Persentase hasil yang diperoleh 

f  =  Frekuensi. 

N = Jumlah sampel penelitian (Sudijono, 2012: 43). 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi dalam proses pembelajaran mengenai kemampuan siswa kelas 

X SMA Trisakti Baturaja, guru telah melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran think 

aloud pair problem solving. Dalam kegiatan awal, guru mengingatkan kembali pembelajaran 

sebelumnya. Selain itu, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi 

karakteristik karya sastra Melayu klasik. Dalam kegiatan Inti, guru menyuruh siswa untuk 

menyiapkan buku catatan, alat tulis, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjelaskan 

solusi dari permasalahan yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran memahami unsur 

intrinsik Hikayat Indera Bangsawan. Guru juga memberitahukan kepada siswa yang menjadi 

Problem Solver (Pemecah masalah) agar mempersiapkan sesuatu sebelum menjelaskan 

pemecahan masalah tersebut. Kemudian, Problem Solver (Pemecah masalah) membacakan 

masalah yang berkaitan dengan materi karakteristik dan unsur intrinsik hikayat yang 

dijelaskan dengan cukup keras. Listener (Pendengar) memulai untuk memecahkan masalah 

yang diberikan, pada saat menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut, Listener 

(Pendengar) hanya mendengarkan dan bereaksi hanya dengan apa yang dikatakan Problem 

Solver. Dan tidak boleh ada kerjasama antara Problem Solver dan Listener. Problem Solver 

pertama kalinya pasti akan mengalami kesulitan dalam memilih kata. Problem Solver harus 

lebih berani dalam mengungkapkan segala hasil pemikirannya. Menganggap bahwa Listener 

tidak sedang mengevaluasi. Listener tetap fokus kepada bagian dari permasalahan yang 

dihadapi Problem Solver. Listener mencoba untuk tetap menyelesaikan masalah tersebut 

sekalipun Problem Solver menganggap masalah tersebut sepele. Ketika Problem Solver 

menyelesaikan pembahasan suatu masalah, rekamlah segala apapun hasil pemikiran dari apa 

yang dipelajari dalam proses pemecahan masalah tersebut. Dalam kegiatan akhir, guru 

melakukan reISeksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah  dilakukan. Setelah itu guru 

menarik kesimpulan tentang karakteristik dan unsur intrinsik hikayat.  

Berkaitan dengan kinerja siswa dalam pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang 

belum serius dalam mengikuti pelajaran, semua siswa telah aktif dalam mengikuti pelajaran, 

masih ada beberapa siswa yang belum aktif bertanya, masih ada beberapa siswa yang belum 

aktif dalam menjawab pertanyaan, semua siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, 

dan masih ada beberapa siswa yang tidak serius dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan siswa kelas X SMA Trisakti 

Baturaja dalam memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan setelah pembelajaran 

think aloud pair problem solving sudah tergolong baik. Sementara itu, berdasarkan predikat 

penilaian memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan setelah pembelajaran think 

aloud pair problem solving, untuk predikat penilaian baik sekali sebanyak 13 orang atau 59 

% dan yang mendapat predikat penilaian baik sebanyak 5 orang atau 23%.  Siswa yang 

mendapat nilai ≥ 66 sebanyak 18 orang atau 82 % (18/22 x 100 %) atau lebih dari 66 % 

sebagai batas lulusan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka kriteria penilaian kemampuan siswa kelas X 

SMA Trisakti Baturaja memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan dalam 

pembelajaran think aloud pair problem solving berarti siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja 

mampu memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan setelah pembelajaran think 

aloud pair problem solving dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu siswa yang mendapat predikat penilaian 

kurang. Satu siswa yang mendapat nilai kurang tersebut disebabkan tidak menguasai materi 

karakteristik dan unsur intrinsik hikayat. Selain itu, tingkat intelektual siswa tersebut memang 

rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang di bawah teman-teman 

lainnya. Penyebab lainnya adalah siswa tersebut terlihat tidak serius dalam mengikuti 

pembelajaran.  
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Berdasarkan fenomena dan realita pembelajaran, penerapan metode pembelajaran 

yang beragam dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Begitu juga dengan penerapan 

pembelajaran think aloud pair problem solving. Penerapan pembelajaran think aloud pair 

problem solving membuat siswa antusias dalam belajar.   

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan observasi dalam proses pembelajaran mengenai kemampuan siswa kelas 

X SMA Trisakti Baturaja, guru telah melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran think 

aloud pair problem solving. Masih ada beberapa siswa yang belum serius dalam mengikuti 

pelajaran, semua siswa telah aktif dalam mengikuti pelajaran, masih ada beberapa siswa yang 

belum aktif bertanya, masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam menjawab 

pertanyaan, semua siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, dan masih ada beberapa 

siswa yang tidak serius dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara 

klasikal, rata-rata persentase kemampuan siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja dalam 

memahami unsur intrinsik Hikayat Indera Bangsawan setelah pembelajaran think aloud pair 

problem solving sebesar 69,86 %. Siswa yang mendapat nilai di atas 66 sebanyak 18 orang 

atau 82 % (18/22 x 100 %) atau lebih dari 66 % sebagai batas lulusan. Sementara itu, siswa 

yang mendapat kategori penilaian baik sekali sebanyak 13 orang atau 59 % dan yang 

mendapat predikat penilaian baik sebanyak 5 orang atau 23%.  Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas X SMA Trisakti Baturaja mampu memahami unsur intrinsik Hikayat 

Indera Bangsawan dalam pembelajaran menggunakan metode Think aloud pair problem 

solving dengan baik. 

 

SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Guru, agar dapat melaksanakan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya 

pembelajaran materi karakteristik dan unsur intrinsik hikayat, dengan menerapkan 

berbagai metode agar pemahaman siswa terhadap karakteristik dan unsur intrinsik hikayat 

semakin meningkat. 

2. Siswa, agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami unsur intrinsik Hikayat 

Indera Bangsawan dengan sebanyak mungkin menyerap informasi yang berkaitan dengan 

itu dari berbagai sumber. 

3. Pembaca, agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam kegiatan berbahasa, 

terutama mengenai karakteristik dan unsur intrinsik hikayat.  

4. Peneliti lain, untuk melakukan penelitian serupa dengan objek yang lain. 
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Abstrak 

Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis, dan menghargai bahasa dan 

sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan.Implikasi adalah bahwa kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia harus lebih difokuskan pada penggunaan dari pada pemahaman. Hanya saja, terdapat 

beberapa faktor yang turut mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pengaruh 

lingkungan kelas, faktor sikap, minat, dan kebiasaan membaca, serta konsep tentang sikap dalam 

pembelajaran bahasa. Kata suggestopedia berasal dari suggestologi yang berarti ilmu yang 

mempelajari tentang pengaruh dari hal-hal yang bersifat irasional terhadap perilaku manusia. 

landasan yang paling mendasar untuk pengajaran bahasa dengan metode suggestopedia adalah 

suggestologi yaitu bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan sugesti. 

Metode suggestopedia memiliki enam komponen utama, yaitu otoritas guru, infantilisasi, sumber 

belajar ganda, intonasi, irama, dan sikap santai. 

 

Kata Kunci: Metode, Suggestopedia, Pembelajaran, Bahasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang sekaligus merupakan Mata Kuliah 

Pengembang Kepribadian bertujuan mengembangkan basis kompetensi mahasiswa 

terutama dalam penulisan ilmiah yang mencakup kemampuan kognitif dan afektif. Hal ini 

dijelaskan dan dilegal formalkan dalam Surat Keputusan Mendiknas 045/U/2002 yang 

menyebutkan bahwa kurikulum di perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan orientasi 

kompetensi, yaitu seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu (Widjono, 2005:5). Kompetensi mata kuliah bahasa Indonesia yang 

diharapkan adalah kecakapan berbahasa Indonesia sebagai pendukung kecakapan 

profesional seseorang dalam melaksanakan tugas profesi dan keahliannya. 

Melalui pembelajaran, penguasaan bahasa Indonesia diharapkan dapat 

mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Orang yang menguasai 

bahasa Indonesia secara aktif dan pasif akan dapat mengekspresikan pemahaman dan 

kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat membantu 

kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait dengan potensi daya pikir, emosi 

keinginan dan harapannya, yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk artikel, 

proposal, penulisan karya ilmiah, laporan, lamaran pekerjaan, dll. 

Di sisi lain, orang yang menguasai bahasa Indonesia dengan baik akan mampu pula 

memahami konsep-konsep, pemikiran, dan pendapat orang lain. Kemampuan ini akan dapat 

mengembangkan karakter dan kepribadiannya melalui berpikir sinergis, yaitu kemampuan 

menghasilkan konsep baru berdasarkan pengalaman yang sudah dimilikinya bersamaan 

dengan pengalaman yang baru diperolehnya. Dampaknya, orang yang berkarakter demikian 

akan menjadi lebih cerdas dan kreatif dalam memanfaatkan situasi, stimulus, dan 

pengalaman baru yang diperolehnya. Kecerdasan yang didukung oleh kepribadian dan 

moral yang tinggi memungkinkan setiap orang senantiasa menggali potensi yang ada di 

sekitarnya dan mengembangkannya menjadi kreativitas baru.  

Berbagai ekspektasi tentang pentingnya kompetensi berbahasa Indonesia dan tujuan 

diberikannya mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi tersebut akan semakin kuat, 

mengingat Bahasa Indonesia adalah bahasa insan akademisi yang diperoleh hanya melalui 

jalur pendidikan. Oleh karena itu, seyogyanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

maka semakin baik pulakemampuan dalam berbahasa Indonesia, terlebih bagi mahasiswa 
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program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID). Bagi mahasiswa 

PBSID, kompetensi berbahasa Indonesia bukan lagi sebatas sosialisasi, sebagaimana 

tertuang dalam Kemendiknas; tetapi menjadi keharusan sebagai penegas eksistensi dan 

identitas merekan sebagai mahasiswa PBSID. 

Hanya saja, berbagai kendala yang lazim dihadapi terkait pemakaian bahasa Indonesia 

yang efektif dan benar pun juga jamak terjadi di kalangan mahasiswa PBSID. Bahkan, 

fenomena yang ada justru sangat memprihatinkan. Proses peningkatan kompetensi 

berbahasa Indonesia mahasiswa di perguruan tinggi terasa  sulit dan lambat. Dalam 

interaksi linguistik yang ada, baik verbal maupun nonverbal, banyak mahasiswa yang masih 

canggung dan kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik 

dalam diskusi ilmiah, perkuliahan, ataupun ketika membuat sebuah tulisan dalam bentuk 

karya tulis ilmiah, seperti makalah, laporan kegiatan, maupun skripsi. Meski berbagai 

macam materi pembelajaran bahasa telah diberikan, faktanya mahasiswa masih sangat 

kesulitan untuk menuangkan dan mengorganisasi ide menjadi sebuah kalimat yang efektif. 

Kesalahan-kesalahan yang ada bisa terjadi karena pemilihan dan pembentukan kata yang 

kurang tepat, ataupun proporsi kalimat yang belum lengkap.  

Mengacu pada uraian di atas, penulis menganggap perlunya inovasi dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat dijadikan 

alternatif adalah metode suggestopedia. Metode sugestopedia dipilih penulis karena 

sebagaimana yang disampaikan Fahrurrozi dan Mahyudin (2016: 190)  bahwa metode ini 

memiliki pendekatan yang lebih personal, suasana belajar yang lebih representatif dan santai, 

serta membuat materi belajar lebih dapat diterima. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, hal-hal yang akan 

disajikan dalam artikel ini adalah bagaimanakah penerapan metode suggestopedia dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah 

untuk memberikan informasi tentang penggunaan metode suggestopedia dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia 
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4. Manfaat Penelitian 

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai metode 

suggestopedia dalam pembelajaran bahasa, dan dapat menjadi dasar pemikiran guna 

pencarian model pembelajaran yang tepat untuk masa berikutnya. 
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PEMBAHASAN 

 

1. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Di dalam Permendiknas Nomor 22/2006 tentang “Standar isi”, tujuan pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis, dan menghargai bahasa dan sastra Indonesia 

sebagai bahasa persatuan. Hal itu berarti bahwa fokus pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia adalah pada peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia. Implikasi lainnya 

adalah bahwa kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia harus lebih difokuskan pada 

penggunaan dari pada pemahaman. Lebih daripada itu, aspek sikap (berbahasa) yang 

tercermin dari menghargai bahasa dan sastra Indonesia merupakan sasaran yang terintegrasi 

dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. 

Di dalam Permendiknas No. 8A/2013 tentang “Implementasi Kurikulum” dinyatakan 

tujuan kurikulum 2013. 

 

 

 

Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua pada umunya diberikan mulai 

usia dini, tidak jarang bahasa Indonesia diberikan hampir bersamaan dengan bahasa Ibu. 

Beberapa kosakata pada tahap inisiasi seperti ayah, ibu, papa, mama, cantik, cakep, baik, 

senyum, dan sederet kosakata lainnya yang populer bagi usia anak kecil. Menginjak usia dua 

tahun, percampuran bahasa Ibu dan bahasa Indonesia sedikit membingungkan anak. Namun, 

ketajaman intuisi bahasa anak secara cepat membedakan mana bahasa daerah maupun 

bahasa Indonesia, meskipun dilakukan secara tidak sempurna. 

Dalam buku Filsafat Bahasa, Poedjosoedarmo (2003:36) menjelaskan bahwa bahasa 

akan semakin bermartabat ketika bahasa tersebut banyak digunakan pada situasi-situasi yang 

bermartabat. Kunci pembuka martabat bahasa adalah kemampuan. Dan agar mampu, bahasa 

tersebut paling sedikit harus dipakai.  

Jika suatu bahasa mulai jarang dipakai, maka kemampuan bahasa tersebut akan 

semakin berkurang. Jika kemampuan suatu bahasa mulai dianggap berkurang, maka 

martabatnya pun juga akan semakin turun. Begitupun dengan bahasa Indonesia. Prestise 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
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bahasa Indonesia yang semakin berkurang karena invasi dari bahasa-bahasa asing membuat 

bahasa Indonesia menjadi kurang diminati. Hal ini tentunya membuat martabat bahasa 

Indonesia menjadi turun. Untuk mengangkat kembali martabat bahasa Indonesia, maka 

bahasa Indonesia harus dipakai lagi sebagaimana mestinya. 

 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran Bahasa 

Sebagai Negara yang multilingual yang bercorak bilingualisme dan diglosia, 

penggunaan bahasa Indonesia telah diatur oleh undang-undang (Tasa’i, 2001:17). Dalam 

kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dalam dunia 

pendidikan. Oleh karena itu, semua interaksi linguistic di semua level pendidikan harus 

menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja, karena kesetiaan pada bahasa pertama, 

banyak pengajar yang lebih dominan menggunakan bahasa daerah daripada menggunakan 

bahasa Indonesia. Dampak yang kurang disadari adalah pada akhirnya hal ini 

menyebabkan lambatnya sosialisasi dan pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan 

peserta didik. Menurut Atmazaki (2013) Secara lebih jelas, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia. 

A. Pengaruh Lingkungan Kelas  

Lingkungan kelas yang dimaksud di sini adalah lingkungan belajar berbahasa yang 

sengaja diciptakan secara formal, yaitu pengajaran bahasa yang dibimbing oleh seorang 

pengajar atau tutor bahasa, atau di terjemahkan pada bentuk belajar secara individual 

melalui buku-buku tata bahasa. 

Lingkungan kelas atau pengajaran bahasa di kelas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) bersifat artifisial dan eksplisit 

2) di dalamnya pembelajar bahasa di arahkan untuk melakukan aktivitas bahasa yang 

menampilkan kaida-kaidah bahasa yang telah dipelajarinya, dan diberikannya balikan 

oleh pengajar yang berupa pelacakan kesalahan atau terhadap kesalahan yang dilakukan 

oleh peserta didik 

3) merupakan bagian dari keseluruhan pengajaran bahasa di sekolah atau di kelas 

Pengetahuan sadar akan kaidah-kaidah bahasa yang di berikan pengajar di kelas 

sementara di anggap memiliki peranan yang sangat samar terhadap pemerolehan bahasa 

kedua, terutama pada aspek urutan pemerolehannya. Ini berarti pengajaran kaidah tata 

bahasa di kelas-kelas bahasa dengan porsi yang besar, belum terbukti benar membantu 

mempercepat penguasaan bahasa. 

 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

154 

B. Faktor Sikap, Minat, dan Kebiasaan  Membaca  

Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi 

kemampuan membaca. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat 

berkembang jika ada motivasi. 

Terdapat tiga batasan minat, yakni 1). suatu sikap yang dapat mengikat perhatian 

seseorang ke arah objek tertentu secara selektif, 2). suatu perasaan bahwa aktivitas dan 

kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu, dan 3). bagian dari 

motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. 

Minat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya dan dari luar dirinya. Minat 

akan berkembang membentuk suatu kebiasaan. dengan kata lain, minat akan menjadi 

isyarat terbentuknya kebiasaan. Minat merupakan dasar pembentukan suatu kebiasaan, 

kebiasaan akan terbentuk manakala pembaca memiliki minat yang tinggi terhadap 

kegiatan membaca. Kegiatan yang tinggi dan terus-menerus akan membentuk kebiasaan. 

Minat dalam konteks pembelajaran bahasa pada umumnya telah muncul pada saat 

peserta didik memilih bidang studi bahasa sebagai tujuan studinya di perguruan tinggi. 

Hanya saja, Faktor afektif sering di abaikan  dalam pengukuran variabel tertentu, 

termasuk dalam keberhasilan pengajaran bahasa. Arah penelitian bahasa yang acapkali 

menunjuk faktor afektif sebagai salah satu faktor keberhasilan semakin kental dewasa ini. 

Di samping faktor afektif, kebiasaan membaca menjadi alasan lain keberhasilan 

pengajaran bahasa. Faktor kebiasaan ini secara tradisional telah di utarakan oleh berbagai 

ahli dan parktisi pengajaran bahasa di dunia, baik di dalam forum resmi pendidikan 

maupun dalam studi-studi informal. 

 

C. Konsep tentang Sikap dalam Pembelajaran Bahasa 

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen 

kognitif, afektif, dan kognitif. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif merupakan perasaan yang 

menyangkut aspek emosional. Komponen konatif merupakan aspek kecendrungan 

berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. 

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau 

apa yang benar bagi objekan sikap. Kepercayaan datang dari apa yang telah kita lihat atau 

yang telah kita ketahui. Komponen afektif menyangkut masalah emosional seseorang 

terhadap suatu obejk sikap. Pada umumnya reaksi emosional dipengaruhi oleh 

kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud. 
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Komponen kognitif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan 

berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang di 

hadapinya. Kaitan ini di dasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak 

mempengaruhi perilaku, bagaimana orang berperilaku terhadap stimulus tertentu akan 

banyak di tentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus 

tersebut. 

Dalam pengajaran bahasa sikap terhadap bahasa yang dipelajari melibatkan ketiga 

aspek di atas. Sikap positif terhadap bahasa dapat tercapai bilamana aspek kognitif dan 

afektif telah di miliki. 

 

3. Metode Pembelajaran Bahasa 

Menurut Taba (1962) dalam Fahrurrozi (2016:v) metode adalah komponen terpenting 

dalam pengajaran bahasa, selain tujuan, bahan ajar, dan evaluasi. Melaui metode, semua 

komponen pengajaran diramu, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan yang 

melibatkan pengajar dan pembelajar. 

Mackey (dalam Fahrurrozi, 2016: v) menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 15 macam 

metode pengajaran bahasa, sementara dalam edisi revisi buku Richard dan Rodgers 

dikemukakan hampir 20 metode, yaitu metode tata bahasa terjemah, metode langsung, 

metode audio lingual, metode komunikatif, metode respon psikomotorik, metode guru 

diam, metode berkelompok, metode alamiah, metode berbasis kompetensi, metode 

penugasan, metode leksikal, metode oral situasional, dan metode suggestopedia. 

 

4. Metode Suggestopedia 

A. Pengertian 

 Kata suggestopedia berasal dari suggestologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang 

pengaruh dari hal-hal yang bersifat irasional terhadap perilaku manusia (Fahrurrozi dan 

Mahyudin, 2016:189). menurut ilmu suggestologi, manusia selalu memberi reaksi terhadap 

pengaruh-pengaruh yang bersifat irasional tersebut. Hal inilah yang mendasari penggunaan 

metode suggestopedia dalam pembelajaran bahasa.   

Pateda (1991:121) dalam Fahrurrozi mengemukakan bahwa terdapat enam komponen utama 

dalam metode suggestopedia, yaitu otoritas guru, infantilisasi, sumber belajar ganda, 

intonasi, irama, dan sikap santai. Otoritas guru dianggap penting agar pelajaran yang 

diberikan dapat diingat dengan kuat oleh siswa. Dalam prosesnya, ruang belajar dibuat 

selengkap dan senyaman mungkin dengan lampu yang remang-remang dan iringan musik 
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klasik, serta didukung dengan intonasi, irama, dan sikap santai agar siswa tidak merasa bosan 

dan merangsang saraf penerimaan untuk dapat mudah menerima dan mengingat dalam 

jangka waktu yang lama (Fahrurrozi dan Mahyudin, 2016:190)  

Masih menurut Fahrurrozi dan Mahyudin (2016:191) bahwa landasan yang paling 

mendasar untuk pengajaran bahasa dengan metode suggestopedia adalah suggestologi yaitu 

bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakuykan sesuatu dengan sugesti. Di sini, faktor 

sugesti yang utama adalah pendekatan pribadi yang dilakukan guru, kewibawaan dan 

prestise guru; dan musik. Akan tetapi, di samping faktor sugesti yang merupakan faktor dasar 

pendekatan metode ini, metode ini juga didasarkan pada tiga asumsi dasar yaitu bahwa 

belajar melibatkan fungsi-fungsi sadar dan bawah sadar dan pelajar yang tersugesti akan 

mampu belajar lebih cepat.  

 

B. Desain Metode Suggestopedia 

Tujuan umum metode suggestopedia adalah mengembangkan keterampilan berbicara 

secara lebih cepat dan lancar. Kosakata dalam metode ini menjadi fokus utama, sedangkan 

tata bahasa diajarkan secara eksplisit dalam jumlah yang minim. Metode ini berkeyakinan 

bahwa pembelajaran siswa akan berjalan lebih baik jika perhatian sadar mereka terarah 

bukan pada bentuk-bentuk bahasa, akan tetapi pada pemakaiannya (Fahrurrozi dan 

Mahyudin, 2016:192). 

Materi model suggestopedia antara lain terdiri dari: 

1. Penghafalan kosakata dan istilah-istilah tata bahasa 

2. Penggunaan berbagai dialog dengan berbagai ulasan dari dialog tersebut 

3. Penggunaan sketsa-sketsa, dramatisasi, cerita pendek, deklamasi, nyanyian dll di mana 

pelajar berbicara dalam bahasa sasaran, 

4. Dan penggunaan transkripsi fonetik untuk kosakata, perkenalan bentuk-bentuk kata kerja 

sedini mungkin dll. 

Pada kegiatan pembelajaran, kelas pada metode suggestopedia dibuat homogen secara 

sosial, di mana jumlah siswa per kelas sebaiknya berjumlah 12 orang dengan komposisi yang 

sama antara pria dan wanita. Para siswa duduk dalam sebuah lingkaran atau setengah 

lingkaran yang membuat tatap muka lebih intens dan mendorong partisi aktif sesama siswa. 

Selain itu, ruangan yang digunakan untuk pembelajaran dibuat semenyenangkan dan seideal 

mungkin dengan tempat duduk yang empuk, cahaya lembut, musik yang selalu mengalun, 

poster-poster tentang informasi gramatikal bahasa yang terpampang di dinding secara rapi 

dan diganti setiap minggu (Fahrurrozi dan Mahyudin, 2016:193). 
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Penyajian materi pada metode suggestopedia dilakukan dalam dua fase, yaitu reseptif 

dan aktivasi. Pada fase pertama guru membacakan materi/dialog dan menyesuaikan suaranya 

dengan irama musik yang ada yang kemudian diikuti diikuti siswa sebaik bacaan guru 

dengan suara nyaring. Setelah itu, guru membacakan materi yang ada dengan kecepatan 

normal dan disimak siswa secara santai yang kemudian diikuti dengan pemberian pekerjaan 

rumah berupa kewajiban siswa untuk membaca materi secara keseluruhan sebelum tidur dan 

diulangi ketika mereka bangun tidur. Pada fase kedua siswa diajak dalam berbagai kegiatan 

seperti dramatisasi, permainan, nyanyian, dan latihan tanya jawab yang dirancang untuk 

membantu mereka memanfaatkan fasilitas dengan materi baru (Fahrurrozi dan Mahyudin, 

2016:193).  

 

3. Prosedur dan Teknik Metode Suggestopedia 

Richards dan Rodgers (2003: 100-101) dalam Fahrurrozi dan Mahyudin (2016:195) 

menjelaskan bahwa kelas pembelajaran dengan metode suggestopedia memiliki tiga 

kegiatan utama dengan fokus berbeda-beda. 

A. Bagian tinjauan lisan 

Bagian ini dipakai untuk mengulang materi sebelumnya di mana materi sebelumnya 

dipakai sebagai dasar untuk diskusi oleh guru dan siswa. Siswa duduk secara melingkar 

dan diskusi dilakukan secara mikro dan makro. Dalam diskusi mikro, pembahasan 

difokuskan pada tata bahasa, kosa kata dan tanya jawab. Sedangkan pada diskusi makro 

penekanan diletakkan pada kegiatan bermain peran dengan aktifitas yang lebih luas. 

B. Penyajian bahan baru 

Pada kegiatan kedua ini, bahan baru disajikan dalam konteks melalui dialog-dialog 

panjang yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai kesinambungan dalam alur 

dan plot. Para tokoh dalam dialog diberi nama yang bersajak dan memiliki karakter dan 

profesi yang menarik hati. 

C. Rileksasi 

Pada fase ini, siswa duduk santai seperti sedang yoga. Kegiatan semedi ini terdiri dari 

dua macam, yaitu aktif dan pasif. Pada kegiatan aktif, siswa melakukan kontrol terhadap 

pernapasan selama 8 detik dengan ritme 2 detik pertama untuk menarik nafas, 4 detik 

kemudian untuk menahan nafas dan 2 detik terakhir untuk istirahat. Pada 2 detik tarikan 

nafas, guru menyajikan bahan dalam bahasa pertama guna memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengerti apa yang akandisajikan dalam bahasa kedua. Pada detik 3-6, siswa 

menahan nafas dan guru menyajikan materi dalam bahasa target. Pada kesempatan ini, siswa 
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boleh melihat buku teks dan mengulang secara langsung materi yang disajikan. Pada 2 detik 

terakhir siswa melakukan istirahat pernapasan untuk pengulangan siklus berikutnya 

(Fahrurrozi dan Mahyudin, 2016:196-197).  
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PENUTUP 

 

1. Simpulan 

    Dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis, dan menghargai 

bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahasa persatuan.Implikasi adalah bahwa kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia harus lebih difokuskan pada penggunaan dari pada 

pemahaman. 

  Dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 

dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, semua interaksi linguistic di semua level 

pendidikan harus menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja, ada beberapa faktor yang 

turut mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pengaruh lingkungan kelas, 

faktor sikap, minat, dan kebiasaan membaca, serta konsep tentang sikap dalam 

pembelajaran bahasa. 

terdapat lebih dari 15 macam metode pengajaran bahasa, yaitu metode tata bahasa 

terjemah, metode langsung, metode audio lingual, metode komunikatif, metode respon 

psikomotorik, metode guru diam, metode berkelompok, metode alamiah, metode berbasis 

kompetensi, metode penugasan, metode leksikal, metode oral situasional, dan metode 

suggestopedia. 

Kata suggestopedia berasal dari suggestologi yang berarti ilmu yang mempelajari 

tentang pengaruh dari hal-hal yang bersifat irasional terhadap perilaku manusia. landasan 

yang paling mendasar untuk pengajaran bahasa dengan metode suggestopedia adalah 

suggestologi yaitu bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan 

sugesti. Metode suggestopedia memiliki enam komponen utama, yaitu otoritas guru, 

infantilisasi, sumber belajar ganda, intonasi, irama, dan sikap santai. 
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Abstrak 
 

Di abad 21, pendidik saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, berdampak besar juga pada persekolahan dan 

profesionalisme pendidik. Sehingga peran seorang pendidik dalam pembelajaran merupakan element pendidikan 

yang sangat penting. Tercantum dalam UU. No. 14 tahun  2005 tentang Guru dan Dosen pasal 6 bahwa 

kedudukan  guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan  sistem pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,  yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang  demokratis dan bertanggung jawab. Dalam menyiapkan 

peserta didik sebagai generasi abad 21 (yang sekarang dikenal dengan banyak istilah yaitu generasi Z, generasi 

milenial dan generasi anak zaman now) untuk menjadi seperti yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

maka seorang pendidik dituntut harus memiliki keahlian menguasai pembelajaran khusunya yang berkaitan 

dengan kemajuan era digital. Bahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) peran seorang pendidik 

dalam melek teknologi saat mengelola proses belajar-mengajar di era digital, (2) karakteristik generasi abad 21, 

(3) tantangan pendidik di era digital, (4) pembelajaran dengan keterampilan abad 21. 

 

Kata-kata kunci: peran pendidik, generasi abad 21, pembelajaran, era digital, keterampilan abad 21. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era digital dimasa sekarang yang dijuluki sebagai abad 

21 sudah sangat pesat dan maju. Bagaikan sisi mata uang, gambarannya memberikan dua sisi berbeda, yaitu 

memberikan sesuatu yang positif dan juga memberikan dampak negatif. Perubahan dari dampak perkembangan 

ini, telah merasuk pada berbagai ranah kehidupan dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Bentuk komunikasi dan 

penyerapan informasi yang dahulu hanya dilakukan dengan betatap muka, sejalan dengan berkembangnya era ini, 

setiap orang dapat berkomunikasi dan menyerap informasi dari jarak jauh dengan memanfaatkan media sosial, 

sejenis whatsapp, facebook, instagram, dan sebagainya. 

Begitupun dalam dunia pendidikan, dampak era digital menampilkan wajah baru disetiap elemen 

pendidikan yang ada misalnya pada sistem, proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik utamanya. 

Pergeseran gaya belajar peserta didik yang tak lepas dari gawai saat ini daripada memegang buku – buku cetak 

merupakan contoh dampak perkembangan era digital, bisa dilihat dari begitu mudahnya peserta didik untuk 

mengeksplorasi ilmu melalui internet dengan menggunakan gawai dan komputer yang dimilikinya. Begitu 

dekatnya akses mereka untuk berselancar di dunia maya guna mendapatkan pengetahuan apapun yang 

dibutuhkannya. Begitu cepatnya mereka menemukan jawaban atas pertanyaan yang spontan dalam pikirannya. 

Kemudian hal ini menjadi bahan menarik dari beberapa peneliti mempelajari hubungan internet pada minat dan 

motivasi peserta didik (Desriana, Amsal & Husita, 2018; Walidaini, 2018; Pibriana & Ricoida, 2017) dan masih 

banyak topik – topik lainnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. 

Beda era, beda zaman, berbeda pula tantangan dan kendala yang dihadapi. Salah satu elemen yang 

sangat berperan menghadapinya yaitu ada ditangan para pendidik. Seperti yang dikemukakan oleh Ismail (2015) 

bahwa guru atau pendidik  sebagai aktor utama dalam pendidikan. Mereka dinilai sebagai salah satu faktor kunci 

paling berpengaruh dalam kemajuan pendidikan, dan juga mereka dituntut untuk bisa mengatasi situasi yang ada 
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dengan bagiamana mengelola pembelajaran yang selaras dengan keterampilan abad 21 dan menghadapi peserta 

didik sebagai generasi abad 21. 

 

PEMBAHASAN 

Peran seorang pendidik dalam melek teknologi saat mengelola proses belajar-mengajar di era digital  

Pendidik yang memiliki kualifikasi yang baik tidak hanya diukur dari nilai Indeks Prestasi komulatif 

(IPK) yang didapatnya semasa kuliah juga bukan dari jam terbang mengajar yang sudah bisa dikatakan ‘makan 

asam garam’ dalam mengajar, akan tetapi dia yang memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, 

dan sosial yang layak. Lebih lengkap peran pendidik tercantum dalam UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik”. Namun, di Era digital erat kaitannya dengan kemajuan teknologi, menuntut usaha 

yang tidak mudah bagi para pendidik dalam proses pengelolaan belajar mengajar di kelas. Pendidik yang gaptek 

(gagap teknologi) atau yang TBC (tidak bisa computer), akan memberikan dampak kurang baik dalam 

pengajaran. Fenomena ini yang sering ada dan terjadi di sekeliling kita. Pendidik boleh produk tahun 90-an, tapi 

kapasitas keilmuannya tidak boleh kalah dengan persaingan zaman.  

Bagi pendidik, belajar salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, termasuk 

mengadopsi cara-cara baru untuk strategi penyampaikan materi pelajaran yang lebih menarik, sehingga dapat 

memberikan dampak baik bagi perkembangan peserta didiknya yang merupakan generasi milenial ini. Mereka 

perlu belajar serius agar mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dihadapan para muridnya. 

Pendidik profesional akan lebih mudah memahami kebutuhan peserta didiknya di tengah semakin kompletnya 

ketersediaan sarana dan prasarana.  

 

Karakteristik generasi abad 21 

Banyak istilah yang menyebutkan generasi peserta didik zaman sekarang, yaitu generasi Z, generasi 

milenial, kids zaman now dan sebagainya. Lancaster and Stillman (2002) in Reilly (2012) telah membagi 

kelompok manusia menjadi empat generasi berdasarkan usia kelahirannya yaitu: 1) The Baby Boomer 

generation yaitu generasi yang lahir antara tahun 1946– 1964); 2) Generation X yaitu generasi yang lahir antara 

tahun 1965–1980; 3) Generation Y yaitu generasi yang lahir antara tahun 1981–1999; dan Generation Z yaitu 

generasi yang lahir antara setelah tahun 2000. Dengan melihat klasifikasi generasi ini sudah bisa dijadikan 

acuan bagi para pendidik bahwa mahasiswa atau siswa yang sedang mereka hadapi adalah antara generasi Y dan 

Z. Masing-masing generasi ini memiiki karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum generasi Y 

dan Z masih memiliki beberapa persamaan, yang intinya mereka yang sedang berkembang matang dalam era 

komputerisasi dan jaringan internet. 

 Selanjutnya Lancaster and Stillman (2002) dalam Reilly (2012) menjelaskan secara rinci tentang gaya 

belajar generasi tersebut yaitu: 1) Learn from Experimentation. Mereka lebih suka belajar sambil melakukan 

daripada hanya diterangkan atau membaca buku-buku statis. Mereka suka bereksplorasi ke internet untuk 

mempelajari hal -  hal yang baru; 2) Prefer visual learning. Karena terbiasanya dengan teknologi dalam 

kehidupan mereka, generasi ini merasa nyaman dalam lingkungan yang penuh media, dikelilingi oleh berbagai 

jenis alat-alat digital seperti komputer, LCD Projector, PDAs, iPods, MP4 dan iPhones. Hidup dalam 

lingkungan multimedia ini, mereka ingin mempertunjukkan diri mereka dengan komputer interaktif seperti 
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game dan film baik itu di rumah maupun di sekolah. 3) Like to work in groups. Mereka menyukai kerja tim 

denganteman sebayanya dengan menggunakan kolaboratif seperti Google Apps. Umumnya peserta didik lebih 

senang belajar dengan lingkungan yang mendukung untuk kerja kelompok.  4) Have short attention spans and 

multi-task well. Lingkungan generasi Z yang penuh media telah membuat mereka tampak kurang 

memperhatikan. Oleh karena itu, guru atau dosen tidak perlu terkejut ketika melihat peserta didiknya 

mendengarkan lagu, bermain internet, menelpon sesorang ketika sedang mengerjakan tugas; 5) Edutainment. 

Kata “Edutainment” merupakan gambungan dari dua kata: education (pendidikan) dan entertainment (hiburan), 

yang mengacu pada hiburan yang mendidik atau pendidikan yang menyenangkan. Mereka menginginkan guru 

atau pendidik memasukkan game dan kegiatan yang menyenangkan dalam kurikulum.  

 

Tantangan pendidik di era digital 

Dengan berbagai kelebihan dan fasilitas yang dimiliki pendidik di masa kini, tak lepas pastinya 

menghadapi kendala di setiap perjuangan. Menurut Susamto (2010), terdapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu 

: 1) Teaching in multicultural society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan 

kompetensi multi bahasa, 2) Teaching for the construction of meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna 

(konsep), 3) Teaching for active learning, mengajar untuk pembelajaran aktif, 4) Teaching and technology, 

mengajar dan teknologi, 5) Teaching with new view about abilities, mengajar dengan pandangan baru mengenai 

kemampuan, 6) Teaching and choice, mengajar dan pilihan, dan 7) Teaching and accountability, mengajar dan 

akuntabilitas. 

Lebih lanjut Yahya (2010) mengemukan tantangan yang harus dihadapi guru di masa abad 21, yaitu 1) 

pendidikan yang berfokus pada character building, 2) pendidikan yang peduli pada perubahan iklim, 3) 

enterprenual minset, 4) membangun learning comunity, 5) kekuatan bersaing bukan pada kepandaian tetapi ada 

pada kreativitas dan kecerdasan bertindak.  

Tuntutan dunia internasional terhadap tugas pendidik pada abad ke-21 tidaklah ringan. Pendidik 

diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan empat 

pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan, hal ini didasari bahwa 

Pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan 

kegiatan belajar pada diri peserta didik (education as organized and sustained communication designed to bring 

about Learning). UNESCO merekomendasikan empat pilar dalam bidang pendidikan, yaitu: 1) Learning to 

know (belajar untuk mengetahui) yaitu proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara 

pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu 

pengetahuan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan 

menerapkan, serta mencari informasi dan/atau menemukan ilmu pengetahuan, 2) Learning to do (belajar 

melakukan atau mengerjakan) yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Belajar berbuat dan 

melakukan (Learning by doing) sesuatu secara aktif ini bermakna pendidikan seharusnya memberikan bekal-

bekal kemampuan atau keterampilan. Peserta didik dalam proses pembelajarannya mampu menggunakan 

berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkrit, 3) Learning to live together 

(belajar untuk hidup bersama) yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup 

bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama 

manusia, 4) Learning to be (belajar untuk menjadi/mengembangkan diri sendiri) yaitu pendidikan seharusnya 
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memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta 

didik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu mengenal dirinya, pemahaman diri, aktualisasi diri atau 

pengarahan diri, memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkatan 

kepribadian yang mantap dan mandiri 

  

Pembelajaran dengan keterampilan abad 21 

Apa yang dimaksud keterampilan abad ke-21 telah didefinisikan oleh ahli. Beberapa pihak menjelaskan 

keterampilan abad ke-21, yang akan dipaparkan berikut ini: Keterampilan abad 21 adalah (1) life and career 

skills, (2) learning and innovation skills, dan (3) Information media and technology skills. Ketiga keterampilan 

tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilanpengetahuan abad 21/21st 

century knowledge-skills rainbow (Trilling dan Fadel, 2009).  

 

Gambar 1: Pelangi Keterampilan-Pengetahuan Abad 21 
Sumber: Trilling dan Fadel (2009) 

 

Skema tersebut diadaptasi oleh organisasi nirlaba p21 yang mengembangkan kerangka kerja 

(framework) pendidikan abad 21. Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) mengorganisasikan 

keterampilan abad ke-21 menjadi empat kategori, yaitu ways of thinking, ways of working, tools for working dan 

skills for living in the world (Griffin, McGaw & Care, 2012). Ways of thinking meliputi keterampilan: 1) 

kreativitas dan inovasi, 2) berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan 3) belajar bagaimana 

belajar (metakognisi). Ways of working meliputi keterampilan: 1) komunikasi, dan 2) kolaborasi (kerja tim). 

Tools for working meliputi keterampilan: 1) literasi informasi, dan 2) literasi ICT. Skills for living in the world 

meliputi keterampilan: 1) kewarganegaraan, baik lokal maupun global, 2) kehidupan dan karir, dan 3) tanggung 

jawab pribadi dan sosial.  

 

Gambar 2:  Empat kategori keterampilan abad ke-21 
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US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di 

abad ke-21 yaitu “The 4Cs”- communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Communication 

skill merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru 

yang dimiliki baik secara tertulis maupun lisan. Collaboration skill merupakan keterampilan untuk bekerja 

bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan 

dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama (Greenstein, 2012; NEA, 2012). 

Critical thinking skill merupakan keterampilan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, 

rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis (King, Goodson & 

Rohani, 2010; NEA, 2012). Kegiatan berpikir mengenai subjek, isi, dan masalah apapun dilakukan dengan 

menggunakan berbagai analisis, penilaian, dan rekonstruksi yang terampil (Papp et al., 2014). Creativity skill 

merupakan keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, bersifat orisinil, 

mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan 

ide-ide yang baru, bervariasi, serta unik (Leen, Hong, Kwan & Ying, 2014). 

 

Gambar 3: Emapt Kompetensi abad 21 

 

SIMPULAN 

Bagian sistem pendidikan yang terpengaruh besar oleh dampak perkembangan teknologi di era digital 

adalah pendidik dan peserta didik. Hadirnya sarana dan prasana teknologi maju yang mendukung pembelajaran, 

menuntuk para pendidik untuk siap menyelaraskan diri, mampu menyeimbangkan dampak positif maupun 

dampak negatifnya, sehingga siap menghadapi tantangan yang ada dalam pengajaran di era digital. Ketika 

pendidik bisa menyadari bahwa mereka akan sangat terbantu oleh teknologi maka pastinya mereka bisa 

memanfaatkan untuk menunjang pengajaran di kelas. Dilain pendapat, menurut Handayani dalam Purwanto 

(2015), metode pembelajaran saat ini masih belum memanfaatkan teknologi internet secara maksimal. Padahal, 

pembelajaran menggunakan teknologi internet dinilai memberikan nilai plus. Bagi sebagian orang, kecanggihan 

teknologi mungkin merupakan hal yang sulit. Mereka menganggap demikian karena belum terbiasa. Padahal 

dalam pembelajaran sangat diperlukan kreativitas dan inovasi yang sifatnya menghibur. Hal itu dilakukan agar 

pesan yang akan disampaikan melalui pembelajaran lebih dapat diterima oleh peserta didik. 

Kemudian dari sisi peserta didik, pergeseran pola pikir dan karakteristik peserta didik zaman milenial 

menjadi tantangan terberat bagi pendidik. Untuk menjamin agar gaya pembelajaran generasi sekarang ini bisa 

terpenuhi dengan baik maka strategi yang diterapkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ahmad 

(2015) membuat suatu ilusrasi yang menarik bagi para pendidik bahwa suatu filosofi yang terpancar dari dunia 
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digital bahwa yang besar tidak harus berat, justru yang kecil memberikan seuatu yang besar. Ketika secara 

manual (tulis tangan) tidak dapat lagi mengejar apa yang dipikirkan, dan apa yang dituturkan (lisan), maka 

dunia digital menjawabnya, bahwa pikiran dan tuturan bisa dituliskan secepatnya. Ketika naskah tulisan tangan 

dan gambar harus diketik kembali, dunia digital dapat menyelesaikannnya secara cepat dengan scanner. Ketika 

media pendidikan (alat peraga) sangat terbatas untuk dibuat, dunia digital menyelesaikan dengan program 

animasi. 

Tantangan – tangan yang hadir didalam proses belaja-mengajar harus disikapi dengan baik dengan 

kesiapan diri dengan menggunakan metode yang tepat, dan berbeda dengan strategi atau konsep yang pernah 

diterapkan sebelumnya, apabila strategi yang terapkan keliru maka perubahan saman menjadi mala petakan 

untuk generasi dimasa yang akan datang. 
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Abstrak 

Peneliatan ini bertujuan mendeskripsikan upaya peningkatan kompetensi peserta didik Kelas X 

MIPA 1 SMAN 3 OKU mengubah informasi dari bentuk tabel dan/atau grafik ke dalam bentuk 

uraian menggunakan model pembelajaran T-Jaket. Model ini dikreasi oleh penulis berlandaskan 

Teori Pemrosesan Informasi Gagne. Setelah dilaksanakan tindakan dalam dua siklus, 

kompetensi peserta didik mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata kelas 62,47 (KBM = 65) 

pada Tahap Pratindakan meningkat menjadi 68,74 (6,27 poin) pada Siklus I dan menjadi 72,41 

(3,67 poin) pada Siklus II. Ketuntasan belajar meningkat dari 29,41% pada Tahap Pratindakan 

menjadi 70,59% pada Siklus I dan 72,41% pada siklus II. Aktivitas siswa juga mengalami 

peningkatan signifikan. Pada Siklus I, item “Keaktifan” muncul dengan frekuensi 9 kali 

(25,71%) dan pada Siklus II 12 kali (34,29%). Item “Keberanian Mengajukan Pertanyaan” 

muncul 7 kali (20%) pada Siklus I dan 13 kali (37,14%) pada Siklus II. Item “Keberanian 

Mengungkapkan Ide” muncul 6 kali (17,14%) pada Siklus I dan 10 kali (28,27%) pada Siklus II. 

Item “Kerja Sama dalam Kelompok” muncul 19 kali (54,86%) pada Siklus I dan 24 kali 

(68,57%) pada Siklus II. 

 

Kata-kata kunci: informasi, tabel/grafik, Teori Pemrosesan Informasi, model pembelajaran T-

Jaket 

 

 

1. Pendahuluan 

Kunci sukses untuk hidup di masa depan menekankan pada pentingnya pembelajar 

memiliki keahlian. Coral (1998: 25—29), sebagaimana dilansir Pattah (2014: 119), 

menekankan pada pentingnya keahlian yang disebutnya information skills, yakni 1) 

information technology (IT) skills dan 2) information handling (IH) skills. IT skills mencakup 

1) keahlian dasar (menggunakan keyboard, mouse, printer, file/disk manager), 2) software 

standard (word processing, worksheet, basis data, dll), dan 3) aplikasi jaringan (e-mail, 

internet, web browser). Adapun, IH skills meliputi sumber-sumber informasi, kriteria 

evaluasi, metode navigasi, teknik memanipulasi, dan presentasi. Menurut Coral, kedua 

komponen ini saling melengkapi. 

mailto:uumkarya@yahoo.com
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Apa yang dikemukakan Coral, sesungguhnya telah direspons dengan baik oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dengan diterbitkannya Permendikbud 

24/2016. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK/MAK 

(Peminatan) Kelas X terdapat kompetensi dasar (KD) “Mengubah informasi dari bentuk tabel 

dan/atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis.” Jika dicermati KD 4.1 ini 

relevan dengan apa yang disebut oleh Coral “teknik memanipulasi informasi”—dalam hal ini 

“memanipulasi” dalam pengertian positif, yaitu “mengatur (mengerjakan) dengan cara yang 

pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki” (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, 2008: 984). 

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditegaskan bahwa mengubah informasi dari bentuk 

tabel dan/atau grafik ke dalam bentuk uraian merupakan kompetensi yang terkategori ke 

dalam IH Skills. Mengingat pentingnya keahlian ini, seyogianya peserta didik memiliki 

kemampuan yang memadai dalam mentransformasi data/informasi yang divisualisasikan 

dalam bentuk tabel/grafik ke dalam bentuk uraian. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi oleh 

penulis tidak sesuai dengan harapan tersebut. Peserta didik Kelas X Program MIPA SMA 

Negeri 3 OKU (selanjutnya: SMAN 3 OKU) yang mengambil mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Peminatan sebagai mata pelajaran lintas minat memperlihatkan dua gejala yang 

cukup merisaukan: 1) mengalami kesulitan ketika memulai kegiatan mengubah mengubah 

informasi dari bentuk tabel dan/atau grafik ke dalam bentuk uraian dan 2) terlihat kurang 

antusias melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul penelitian “Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik 

Kelas X MIPA 1 SMA Negeri 3 OKU Mengubah Informasi dari Bentuk Tabel dan/atau 

Grafik ke dalam Bentuk Uraian Menggunakan Model Pembelajaran T-Jaket”. “T-Jaket” 

merupakan akronim dari “Tanya-Jawab-Kelola-Tulis” yang merupakan hasil kreasi penulis 
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yang secara teoretis dilandasi oleh pemahaman atas teori dari Gagne (1985) yaitu yang 

disebut dengan Teori Pemrosesan Informasi. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah meningkatkan kompetensi 

peserta didik Kelas X MIPA 1 SMAN 3 OKU mengubah informasi dari bentuk tabel dan/atau 

grafik ke dalam bentuk uraian menggunakan model pembelajaran T-Jaket?” Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya peningkatan kompetensi peserta didik Kelas X 

MIPA 1 SMAN 3 OKU mengubah informasi dari bentuk tabel dan/atau grafik ke dalam 

bentuk uraian menggunakan model pembelajaran T-Jaket. Penilitian ini secara praktis 

diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan sekolah. Bagi peserta didik 

penelitian ini diharapkan 1) memberikan pengalaman kreatif yang menyenangkan sehingga 

tumbuh atensi terhadap pentingnya data/informasi, 2) memberikan motivasi untuk secara 

kreatif menuangkan ide ke dalam tulisan, dan 3) memberikan kesempatan untuk mencapai 

kompetensi yang maksimal dalam menulis teks yang berbasis data/informasi. Bagi guru 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam menentukan 

strategi pembelajaran bahasa Indonesia secara umum dan pembelajaran subaspek menulis 

teks. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang relevan bagi peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah. 

2. Kajian Teoretis 

2.1 Teori Pemrosesan Informasi 

Pengembangan model pembelajaran T-Jaket oleh Penulis dilandasi secara teoretis oleh 

Teori Belajar Pemrosesan Informasi (Information Processing Learning Theory). Rehalat 

(2014: 2) menjelaskan teori dari Gagne (1985) ini sebagai berikut. 1) Teori belajar ini 

merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses 

suatu informasi. 2) Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian 
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diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. 3) Dalam pemrosesan 

informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi 

eksternal individu. 3) Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang 

kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar yang berupa 

kecakapan manusia (human capitalities) yang terdiri atas informasi verbal, kecakapan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. 

Dalam model ini, menurut Dahar (2011: 27), peristiwa-peristiwa mental diuraikan 

dengan transformasi-transformasi informasi dari input (stimulus) ke output (respos). Para ahli 

psikologi kognitif mengemukakan suatu kerangka teoretis yang dikenal dengan model 

pemrosesan informasi. Lebih lanjut, diuraikan bahwa model pemrosesan informasi dapat 

digambarkan sebagai kumpulan kotak yang dihubungkan dengan garis-garis. Kotak-kotak itu 

menggambarkan fungsi-fungsi atau keadaan sistem, dan garis-garis menggambarkan 

transformasi yang terjadi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Gambar berikut 

memperlihatkan proses transformasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 1, Dahar (2011: 27—29) menguraikan pemrosesan informasi 

tersebut yang dapat dirangkum sebagai berikut. 

Gambar Model Pemrosesan Informasi (Gagne, 1985) 
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1) Informasi dalam bentuk energi fisik tertentu diterima oleh reseptor yang peka terhadap 

energi dalam bentuk-bentuk tertentu itu. Reseptor-reseptor ini mengirimkan tanda-tanda 

dalam bentuk impuls-impuls elektrokimia ke otak. Jadi, transformasi utama yang dialami 

informasi ialah dari berbagai bentuk energi ke satu bentuk yang sama. 

2) Impuls-impuls saraf dari reseptor masuk ke suatu registor pengindraan yang terdapat 

dalam sistem saraf pusat. Informasi pengindraan disimpan dalam sistem saraf pusat 

selama waktu yang sangat singkat—menurut Sperling (1960), hanya selama seperempat 

detik. 

3) Dari seluruh informasi yang masuk ini, sebagian kecil yang disimpan untuk selanjutnya 

diteruskan ke memori jangka pendek, sedangkan selebihnya hilang dari sistem. Proses 

reduksi ini disebut persepsi selektif. 

4) Namun demikian, informasi dalam memori jangka pendek dapat dikode, kemudian 

disimpan dalam memori jangka panjang. Pengodean (coding) merupakan suatu proses 

transformasi di mana informasi baru diintegrasikan pada informasi lama dengan berbagai 

cara. Memori jangka panjang menyimpan informasi yang akan digunakan di kemudian 

hari. Berlawanan dengan memori jangka pendek, memori jangka panjang bertahan lama 

sekali. 

5) Informasi yang telah disimpan di memori jangka panjang, bila akan digunakan lagi, harus 

dipanggil. Informasi yang telah dipanggil merupakan dasar generasi respons. 

6) Dalam pikiran sadar informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori jangka 

pendek, kemudian ke generator respons. Akan tetapi, untuk respons otomatis, informasi 

mengalir langsung dari memori jangka panjang ke generator respons selama 

pemanggilan. 
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7) Generator respons mengatur urutan respons dan membimbing efektor-efektor. Efektor-

efektor meliputi semua otot dan kelenjar kita, tetapi untuk tugas sekolah, efektor-efektor 

yang utama adalah tangan untuk menulis dan alat suara untuk berbicara. 

8) Aliran informasi dalam sistem manusia ternyata bertujuan dan diatur oleh kotak-kotak 

yang disebut harapan dan kontrol eksekutif. Khususnya harapan-harapan tentang hasil 

kegiatan mental memengaruhi pemrosesan informasi, seperti prosedur pengontrolan dan 

strategi-strategi memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan. 

2.2 Model Pembelajaran T-Jaket 

Model pembelajaran T-Jaket secara prosedural dikembangkan dan disusun oleh Penulis 

untuk memudahkan peserta didik menulis teks yang berbasis data atau informasi yang 

disajikan secara visual. Sarana penyajian visual dimaksud antara lain adalah tabel dan grafik. 

Hasil pengkajian terhadap sumber pustaka yang tersedia memperlihatkan bahwa model 

pembelajaran ini memiliki relevansi dengan implementasi Teori Pemrosesan Informasi. 

Model pembelajaran ini merupakan pengejawantahan praktis dari tuntutan teori belajar 

Gagne tersebut yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan 

informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil 

belajar. Agar menghasilkan keluaran sebagaimana dimaksud, perlu ada semacam strategi agar 

informasi dalam memori jangka pendek dapat dikode, kemudian disimpan dalam memori 

jangka panjang sebagaimana diuraikan oleh Dahar (2014) di atas. 

Secara umum, langkah-langkah model ini meliputi 1) analisis terhadap data/informasi 

visual (tabel atau grafik), 2) mengonstruksi pertanyaan berdasarkan data/informasi visual, 3) 

mengonstruksi jawaban atas pertanyaan berdasarkan data/informasi visual, 4) 

mengelompokkan pertanyaan dan jawaban berdasarkan hubungan logis, dan 5) 

mengonstruksi teks berdasarkan hasil pengelompokkan pertanyaan dan jawaban.  
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3. Metodologi Penelitian 

5.1 Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian (selanjutnya: SP) adalah peserta didik kelas X MIPA 1 SMAN 3 

OKU tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 34 orang (16 laki-laki; 18 perempuan). 

Lokasi penelitian adalah SMAN 3 OKU, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 26, Desa Laya, 

Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun, penelitian ini dari perencanaan s.d. pelaporan dilaksanakan pada 4 s.d. 24 September 

2018. 

5.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) data kuantitatif dan 2) data 

kualitatif. Data Kuantitatif yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil belajar SP. 

Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes awal (prasiklus) dan hasil tes formatif yang 

dilakukan pada akhir setiap siklus. Data Kualitatif diperoleh dari pengamatan  pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan terhadap SP dan guru. Pengamatan 

terhadap SP dilakukan oleh guru, sedangkan pengamatan terhadap guru dilakukan oleh rekan 

sejawat (kolaborator) dan oleh SP. Pengamatan terhadap aktivitas SP menggunakan 

instrumen skala sikap yang digunakan untuk menilai aspek-aspek 1) keaktifan, 2) keberanian 

mengajukan pertanyaan, 3) keberanian mengungkapkan ide, dan 4) kerja sama dalam 

kelompok. Pengamatan terhadap guru menggunakan instrumen penilaian performansi guru 

yang meliputi aspek kemampuan 1) membuka pembelajaran, 2) melaksanakan pembelajaran, 

dan 3) menutup pembelajaran. Adapun, sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas X MIPA 1 SMA Negeri 3 OKU Tahun Pelajaran 2018/2019, dan guru, serta pengamat 

selama berlangsungnya penilaian tindakan kelas. 

5.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
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Teknik tes yang digunakan berupa 1) tes prasiklus dan 2) tes formatif yang dilakukan 

pada akhir setiap siklus. Instrumen tes yang digunakan, baik untuk tes prasiklus maupun tes 

formatif, adalah format penilaian menulis teks yang meliputi aspek 1) penulisan judul, 2) 

susunan kalimat, 3) hubungan antarkalimat, 4) hubungan antarparagraf, 5) pilihan kata (diksi), 

dan 6) ejaan dan tanda baca. Format yang digunakan adalah 1) tabel skor penilaian menulis 

teks yang kemudian dikategorisasi ke dalam 2) tabel kategori penilaian menulis teks. 

Teknis nontes yang digunakan berupa 1) teknik pengamatan dan 2) teknik angket. 

Teknik pengamatan dilakukan 1) oleh guru terhadap SP dan 2) oleh teman sejawat terhadap 

guru. Teknik angket dilakukan oleh SP terhadap guru pada akhir siklus III. Teknik 

pengamatan terhadap SP dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini digunakan untuk memeroleh data tentang aktivitas SP. Aspek yang dinilai 

meliputi 1) keaktivan, 2) keberanian mengajukan pertanyaan, 3) keberanian mengungkapkan 

ide, dan 4) kerja sama dalam kelompok. Instrumen yang digunakan adalah Lembar 

Pengamatan Aktivitas SP. Pengamatan terhadap guru yang dilakukan oleh teman 

sejawat/observer dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini 

digunakan untuk memeroleh data tentang performa guru ketika melakukan proses 

pembelajaran. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan 1) membuka pembelajaran, 2) 

melakukan proses pembelajaran, dan 3) menutup pembelajaran. Instrumen yang digunakan 

adalah Lembar Observasi Performa Guru. 

5.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menentukan 1) nilai akhir hasil belajar SP, 2) rata-rata 

kelas, dan 3) persentasi ketuntasan belajar SP yang masing-masing menggunakan rumus 

sebagai berikut. 
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1) Menentukan Nilai Akhir Hasil Belajar SP  

Nilai Akhir  =    x 100 

2) Menentukan Rata-rata Kelas 

Nilai Rata-rata  =  

3) Menentukan Persentase Ketuntasan Belajar SP 

Ketuntasan Belajar  = 

   

5.5 Indikator Keberhasilan 

 Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator-

indikator sebagai berikut. 

1) Hasil belajar SP:  

a) Rata-rata kelas minimal mencapai skor 65, 

b) Persentase ketuntasan belajar SP minimal mencapai 75%. 

2) Aktivitas belajar SP secara klasikal minimal mencapai 65% 

3) Performa guru dalam pembelajaran minimal mencapai skor 75 atau B. 

5.6 Prosedur Tindakan: Model Pembelajaran T-Jaket 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas model Stephen Kemmis dan Mc 

Taggart. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukidin, Bahrowi, dan Sukanto (2002: 49) model 

Kemmis dan McTaggart ini menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dari 

rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali yang merupakan dasar 

untuk suatu rancangan pemecahan masalah. 

Prosedur penelitian diawali dengan pratindakan yaitu mengadakan identifikasi model 

pembelajaran T-Jaket.  Kemudian baru dilaksanakan tindakan yang terdiri atas minimal dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu 1) persiapan/perencanaan tindakan, 2) 

Skor Perolehan 

Skor Maksimal 

Jumlah Nilai Akhir 

Jumlah SP 

Jumlah SP Memenuhi KBM 

Jumlah SP 
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pelaksanaan tindakan, 3) observasi dan evaluasi, dan 4) analisis dan refleksi. Tindakan 

(action) kelas dengan menggunakan model pembelajaran T-Jaket pada Siklus I secara umum 

mengikuti langkah-langkah sebagaimana dideskripsikan pada Matriks 1. 

Matriks Langkah-Langkah Model Pembelajaran T-Jaket 

Langkah Deskripsi Kegiatan 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

dicantumkan di dalam KD. 

2 SP membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas dua orang 

(berpasangan). 

3 SP mengamati dengan saksama format dan isi (data/informasi) yang terdapat 

tabel/grafik yang telah disediakan. Sambil mengamati, SP menyiapkan kertas untuk 

menulis draf penulisan teks. 

4 SP menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya beserta jawabannya secara 

langsung berdasarkan data/informasi yang terdapat tabel/grafik. 

5 SP mengelompokkan pertanyaan dan jawabannya berdasarkan hubungan logis 

tertentu, misalnya kesamaan, pertentangan, sebab-akibat, dan sebagainya. 

6 SP merangkai jawaban tiap pertanyaan dalam masing-masing kelompok pertanyaan 

menjadi kalimat-kalimat yang membentuk sebuah paragraf. 

7 SP merangkai paragraf-paragraf yang telah terbentuk sehingga tiap paragraf 

memiliki hubungan yang logis. 

8 SP membuat satu paragraf penutup. Pada langkah ini memungkinkan SP untuk 

menambahkan satu paragraf pembuka jika diperlukan.  

9 SP melakukan penyuntingan terhadap draf teks yang telah tersusun. 

10 SP menentukan judul teks (bisa juga menggunakan dan/atau mengubahsesuaikan 

judul tabel/grafik yang ada). 

11 Jika sudah yakin, SP dapat menyalin draf teks menjadi teks yang sudah jadi.  
 

4. Paparan Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.1 Data Tahap Pratindakan 

Data Tahap Pratindakan yang diperoleh berupa dokumen nilai SP hasil tes sebelum 

diterapkannya pembelajaran dengan kombinasi model pembelajaran T-Jaket. Data ini 

digunakan untuk mengetahui kompetensi SP mengubah informasi dari bentuk tabel dan/atau 

grafik ke dalam bentuk uraian. Hasil tes Pratindakan yang diperoleh memperlihatkan data 

sebagai berikut. 

1) Nilai rata-rata kelas 62,47. 

2) SP yang mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) (≥ 65) sebanyak 10 orang 

(29,41%); dan yang tidak mencapai KBM (tidak tuntas) sebanyak 24 orang (70,59%). 
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3) Dari 34 orang SP, 2 orang (5,88%) mencapai kategori “sangat baik”; 4 orang (11,76%) 

“baik”; 16 (47,06%) “cukup baik”; dan 12 orang (35,29%) “kurang baik”. 

4) Hasil pengamatan terhadap aktivitas SP pada saat pembelajaran berlangsung 

memperlihatkan bahwa SP: a) kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, b) kurang berani 

mengajukan pertanyaan, c) kurang berani mengungkapkan ide, dan d) kurang berinteraksi 

dengan SP lainnya dalam menanggapi gejala-gejala yang muncul dalam pembelajaran. 

4.2 Data Siklus I 

Pada Siklus I, sebagai hasil atas refleksi terhadap hasil pembelajaran yang 

dilaksanakan pada Tahap Pratindakan, telah diterapkan model pembelajaran T-Jaket. Hasil 

pembelajaran pada Siklus I ini memperlihatkan data sebagai berikut. 

1) Nilai rata-rata kelas 68,74; meningkat 6,27 poin dari 62,47 pada Tahap Pratindakan. 

2) SP yang mencapai KBM (≥ 65) sebanyak 24 orang (70,59%) atau meningkat 14 orang; 

dan yang tidak mencapai KBM (tidak tuntas) sebanyak 10 orang (29,41%) atau menurun 

14 orang. 

3) Dari 34 orang SP, 4 orang (11,76%) mencapai kategori “sangat baik”; 2 orang (5,88%) 

“baik”; 25 (73,53%) “cukup baik”; dan 3 orang (8,82%) “kurang baik”. 

4) Hasil pengamatan terhadap aktivitas SP memperlihatkan bahwa SP: a) mulai 

berkontribusi aktif dalam pembelajaran, tetapi frekuensinya masih rendah, b) mulai berani 

mengajukan pertanyaan, tetapi frekuensinya masih rendah, c) terlihat mulai berani 

mengungkapkan ide, terutama dalam menangani masalah-masalah yang berkembang di 

dalam kelompok, dan d) berinteraksi dengan SP lainnya, terutama dengan sesama anggota 

kelompok, dalam menanggapi gejala-gejala yang muncul dalam pembelajaran. 

4.3 Data Siklus II 

Pada Siklus II, sebagai hasil atas refleksi terhadap hasil pembelajaran yang 

dilaksanakan pada Siklus I, telah dilakukan beberapa pembenahan dalam penerapan model 
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pembelajaran T-Jaket. Hasil pembelajaran pada Siklus II memperlihatkan data-data sebagai 

berikut. 

1) Nilai rata-rata kelas 72,41, meningkat 3,67 poin dari 68,74 pada Siklus I. 

2) SP yang mencapai KBM (≥ 65) sebanyak 34 orang (100%). 

3) Dari 34 orang SP, 4 orang (11,76%) mencapai kategori “sangat baik”; 4 orang (11,76%) 

“baik”; 26 (76,47%) “cukup baik”; dan tidak ada yang mendapat kategori “kurang baik”. 

4) Hasil pengamatan terhadap aktivitas SP memperlihatkan bahwa SP: a) berkontribusi lebih 

aktif dalam pembelajaran, b) telah banyak yang berani mengajukan pertanyaan, c) banyak 

yang berani mengungkapkan ide, dan d) berinteraksi dengan SP lainnya, terutama dengan 

sesama anggota kelompok, dalam menanggapi gejala-gejala yang muncul dalam 

pembelajaran.  

4.4 Pembahasan 

Secara umum data hasil tes yang dilaksanakan pada Tahap Prasiklus, Siklus I, dan 

Siklus II dapat divisualisasikan dengan Tabel 1 berikut. 

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Tes 

Keterangan Pratindakan Siklus I Siklus II 

Rata-rata Kelas 62,47 68,74 72,41 

SP Tuntas Belajar 10 24 34 

SP Tidak Tuntas Belajar 24 10 0 

Persentase Ketuntasan 29,41 70,59 100,00 

Persentase Ketidaktuntasan 70,59 29,41  0 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Pada Tahap Prasiklus kompetensi SP kelas X MIPA 1 SMAN 3 OKU dalam mengubah 

informasi dari bentuk tabel dan/atau grafik ke dalam bentuk uraian masih rendah. Hal ini 

diperlihatkan dengan rata-rata kelas “hanya” 62,47 (di bawah KBM 65). Setelah 
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diterapkan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran T-Jaket terjadi 

peningkatan, yakni pada siklus I menjadi 68,74 dan pada siklus II 72,41. 

2) Pada Tahap Prasiklus, tingkat ketuntasan belajar pun tergolong rendah. Dari 34 orang SP, 

hanya 10 orang (29,41%) yang mencapai KBM. Selebihnya, 24 orang (70,59%) tidak 

mencapai KBM. Pada siklus I, angka ketuntasan belajar meningkat menjadi 24 orang 

(70,59%) dan pada siklus II menjadi 34 orang (100%).  

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas SP yang meliputi item-item keaktifan 

dengan kode K1, keberanian mengajukan pertanyaan (K2), keberanian mengungkapkan ide 

(K3), dan kerja sama dalam kelompok (K4), diperoleh gambaran bahwa pada Tahap 

Pratindakan SP secara umum kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, kurang berani 

mengajukan pertanyaan, kurang berani mengungkapkan ide, dan kurang berinteraksi dengan 

SP lainnya dalam menanggapi gejala-gejala yang muncul dalam pembelajaran.  

Setelah dilakukan evaluasi dan refleksi, pada siklus I dan II, diterapkan model 

pembelajaran T-Jaket. Pada siklus I, item K1 muncul dengan frekuensi 9 kali (25,71%) dan 

pada siklus II 12 kali (34,29%). Item K2 muncul 7 kali (20%) pada siklus I dan 13 kali 

(37,14%) pada siklus II. Item K3 muncul 6 kali (17,14%) pada siklus I dan 10 kali (28,27%) 

pada siklus II. Item K4 muncul 19 kali (54,86%) pada siklus I dan 24 kali (68,57%) pada 

siklus II. Deskripsi hasil pengamatan terhadap aktivitas SP sebagaimana diuraikan di atas, 

secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas SP 

Aspek yang Diamati dan Kode Item 
Siklus I Siklus II 

Fr % Fr % 

Keaktivan (K1) 9 25,71 12 34,29 

Keberanian Mengajukan Pertanyaan (K2) 7 20,00 13 37,14 

Keberanian Mengungkapkan Ide (K3) 6 17,14 10 28,27 

Kerja Sama dalam Kelompok (K4) 19 54,86 24 68,57 
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Berdasarkan pembahasan pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran T-Jaket, kompetensi SP mengubah informasi dari bentuk 

tabel dan/atau grafik ke dalam bentuk uraian mengalami peningkatan signifikan ditinjau dari 

pencapaian 1) rata-rata kelas, 2) ketuntasan belajar SP, dan 3) kategori nilai. Di samping itu 

terjadi pula peningkatan aktivitas SP dalam pembelajaran ditinjau dari 1) keaktifan, 2) 

keberanian mengajukan pertanyaan, 3) keberanian mengungkapkan ide, dan 4) kerja sama 

dalam kelompok.  

5. Penutup 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Berdasarkan indikator nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar, kompetensi SP 

mengalami peningkatan signifikan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan model T-

Jaket. Rata-rata kelas 62,47 (KBM = 65) pada Tahap Pratindakan meningkat menjadi 

68,74 (6,27 poin) pada Siklus I dan menjadi 72,41 (3,67 poin) pada Siklus II. Ketuntasan 

belajar meningkat dari 29,41% pada Tahap Pratindakan menjadi 70,59% pada Siklus I 

dan 72,41% pada siklus II.  

2) Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan signifikan. Pada Siklus I, item K1 

(Keaktifan) muncul dengan frekuensi 9 kali (25,71%) dan pada Siklus II 12 kali 

(34,29%). Item K2 (Keberanian Mengajukan Pertanyaan) muncul 7 kali (20%) pada 

Siklus I dan 13 kali (37,14%) pada Siklus II. Item K3 (Keberanian Mengungkapkan Ide) 

muncul 6 kali (17,14%) pada Siklus I dan 10 kali (28,27%) pada Siklus II. Item K4 (Kerja 

Sama dalam Kelompok) muncul 19 kali (54,86%) pada Siklus I dan 24 kali (68,57%) 

pada Siklus II.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap penerapan model ini direkomendasikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Model pembelajaran T-Jaket dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif strategi 

peningkatan kompetensi peserta didik mengubah informasi dari berbagai bentuk 

visualisasi data/informasi.  

2) Guru dapat juga memanfaatkan model ini untuk mendorong tumbuhnya inisiatif peserta 

didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga mereka benar-benar 

menjadi subjek pembelajaran (student activity oriented). 
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Abstrak 

Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

ketersediaan bahan ajar. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran tidak dapat terlepas dari penggunaan 

bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan 

menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dapat 

terpenuhi. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah utuk mendeskripsikan pentingnya penggunaan 

bahan ajar bagi seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Ada dua 

bentuk bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar 

noncetak. Bahan ajar cetak terdiri dari handout, modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, model 

(maket), poster, dan brosur. Selanjutnya, bahan ajar noncetak terdiri dari program audio, bahan ajar 

display, model, overhead transparencies (OHT), video, dan bahan ajar berbasiskan komputer. 
 

Kata-kata kunci: bahan ajar, guru, pembelajaran, bahasa Indonesia 
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Pendahuluan 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam rangka 

mencapai keterampilan menulis tersebut adalah ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar adalah 

seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi 

dengan segala kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi dikutip Lestari, 2013:1).  

Sebagai guru, kita tidak diperkenankan hanya menuntut siswa untuk menguasai 

berbagai kemampuan, sedangkan  kita tidak membantunya untuk belajar dan mengeluarkan 

ide-idenya. Oleh karena itu, seorang guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran yang 

efektif melalui penggunaan bahan ajar. Seorang guru harus memiliki kemampuan membuat 

bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan analisis kebutuhan siswa serta dapat 

membelajarkan siswanya secara aktif. Untuk itu, seorang guru hendaknya mengetahui apa 

yang dimaksud dengan bahan ajar, tujuannya, bentuk-bentuknya, tahap-tahap 

penyusunannya, problematika serta aplikasinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Indonesia.  

Kenyataannya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebagian guru  belum membuat 

bahan ajar sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Mereka masih 

menggunakan buku-buku dari beberapa penerbit yang isinya masih bersifat umum. Kadang-

kadang, buku-buku tersebut hanya berfungsi sebagai buku referensi dan bukan sebagai bahan 

ajar. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah kegiatan pembelajaran  masih didominasi oleh 

metode pembelajaran diskusi kelompok yang bersifat teoretis. Kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia masih ditekankan pada teori bahasanya bukan praktik kebahasaannya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia kadang-kadang masih terpusat pada guru (teacher centered) 

bukan terpusat pada siswa (students centered). Dengan demikian, pembelajaran bahasa 

Indonesia belum dapat mencapai hasil yang optimal. 

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru hendaknya menyusun dan 

mengembangkan bahan ajar sendiri agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. 

Karena dia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Bahan ajar harus dibuat sebagai 

sarana pendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Bahan ajar berfungsi sebagai (1) pedoman bagi guru yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai substansi 

kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa, (2) pedoman bagi siswa yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 
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kompetensi yang harus dikuasai, dan (3) sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran 

(Depdiknas, 2008:6). 

Bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran itu bermacam-

macam. Menurut Setiawan, dkk. (2007:1.7—1.14), bahan ajar dibagi menjadi dua macam 

bentuk, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak. Bahan ajar cetak itu berupa handout, 

modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, model (maket), poster, dan brosur. Selanjutnya, 

bahan ajar noncetak dapat berupa program audio, bahan ajar display, model, overhead 

transparencies (OHT), video, dan bahan ajar berbasiskan komputer. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji Pentingnya 

Penggunaan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan harapan, bahan ajar tersebut dapat memenuhi harapan siswa dan guru sebagai 

pengguna di lapangan serta sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Akhirnya, bahan ajar 

yang dibuat dan dikembangkan oleh guru tersebut dapat memberdayakan, memudahkan, dan 

membelajarkan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. 

 

Tinjauan Pustaka 

A. Definisi Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melakasankan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar  yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis (cetakan) maupun bahan tidak tertulis (audio, 

audiovisual, dan multimedia interaktif) (Depdiknas, 2008:6). Selain itu, bahan ajar adalah 

seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan (dalam hal ini 

adalah silabus perkuliahan, silabus mata pelajaran, dan atau silabus mata diklat tergantung 

pada jenis pendidikan yang diselenggarakan) dalam rangka mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan (Lestari, 2013:2). Selanjutnya, Pannen (dikutip 

Setiawan, dkk., 2007:1.5) menyatakan, “Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.” 

 

B. Tujuan dan Manfaat Bahan Ajar 

Bahan ajar dikembangkan dan disusun dengan tujuan: (1) menyediakan bahan ajar 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni 

bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa, (2) 

membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang 



Prosiding Seminar Nasional Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Baturaja 

185 

terkadang sulit diperoleh, dan (3) memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

(Amri dan Ahmadi, 2010:159). 

Selain tujuan tersebut, Amri dan Ahmadi (2010:160) mengatakan bahwa 

pengembangan bahan ajar sangat bermanfaat bagi guru. Manfaat tersebut adalah: (1) 

diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan 

belajar siswa, (2) tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh, (3) memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, 

(4) menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis dan 

mengembangkan bahan ajar, (5) membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara 

guru dan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya, dan (6) menambah 

angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

Selain bermanfaat bagi guru, pengembangan bahan ajar juga bermanfaat bagi siswa. 

Adapun manfaat bahan ajar bagi siswa adalah (1) kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menarik, (2) kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru, dan (3) mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

C. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Menurut Setiawan, dkk. (2007:1.7—1.14), bahan ajar dibagi menjadi dua macam 

yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak. 

1. Bahan Ajar Cetak 

Bahan cetak merupakan bahan yang disiapkan dan disajikan dalam bentuk tulisan 

yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. Banyak sekali jenis 

bahan ajar cetak yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain adalah handout, 

modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, model (maket), poster, dan brosur. 

 

a. Handout 

Handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa 

literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada 

siswa. Pada umumnya handout berfungsi untuk membantu siswa agar tidak perlu 

mencatat, sebagai pendamping penjelasan pendidik, sebagai bahan rujukan siswa, 

memotivasi siswa agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, 

memberi umpan balik dan menilai hasil belajar (Prastowo, 2011:79). 

b. Modul 
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Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara 

mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang 

petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru), kompetensi yang akan dicapai, content atau isi 

materi, informasi pendukung, latihan, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap hasil 

evaluasi. Pembelajaran dengan modul juga memungkinkan siswa yang memiliki 

kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi 

dasar dibandingkan dengan siswa lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan 

siswa untuk belajar sendiri tanpa tergantung pada kehadiran pendidik. 

c. Buku Teks 

Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu 

pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku teks berguna untuk membantu pendidik 

dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, 

menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran dan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 

d. Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan siswa (student work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa.  Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar 

kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS berfungsi untuk 

meminimalkan peran pendidik dan mengaktifkan peran siswa, mempermudah siswa untuk 

memahami materi yang diberikan dan kaya akan tugas untuk berlatih. 

e. Model (Maket) 

Model (maket) merupakan bahan ajar yang berupa tiruan benda nyata untuk 

menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui, apabila menghadirkan objek atau 

benda tersebut langsung ke dalam kelas, sehingga nuansa asli dari benda tersebut masih 

bisa dirasakan oleh siswa tanpa mengurangi struktur aslinya, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

f. Brosur 

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara 

bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid 

atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan 

atau organisasi (KBBI, 2014:210—211). Dengan demikian, brosur dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar, selama sajian brosur diturunkan dari kompetensi dasar yang harus 
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dikuasai oleh siswa. Mungkin saja brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik, karena 

bentuknya yang menarik dan praktis. Agar lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka 

brosur didesain hanya memuat satu kompetensi dasar saja.  Ilustrasi dalam sebuah brosur 

akan menarik minat siswa untuk menggunakannya. 

g. Foto/Gambar 

Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto/gambar 

sebagai bahan ajar membutuhkan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat 

sebuah atau serangkaian foto/gambar siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya 

menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. 

 

2. Bahan Ajar Noncetak 

Pengembangan bahan ajar noncetak menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan 

upaya membantu siswa meraih kompetensinya dengan lebih cepat. Bahan ajar noncetak dapat 

berupa program audio, bahan ajar display, model, overhead transparencies (OHT), video, 

dan bahan ajar berbasiskan komputer.  

 

D. Langkah-Langkah Pokok Pembuatan Bahan Ajar 

Langkah-langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar dikelompokkan menjagi tiga 

langkah utama, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat 

bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar (Prastowo, 2011:49—65). 

1. Melakukan analisis kebutuhan bahan ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun 

bahan ajar. Di dalamnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, 

analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. 

2. Menyusun peta bahan ajar 

Setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai, kita akan mengetahui jumlah bahan 

ajar yang mesti kita siapkan dalam satu semester tertentu. Oleh sebab itu, langkah 

berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Hal ini 

penting dilakukan mengingat bahwa peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan. 

Setidaknya, ada tiga kegunaan penyusunan peta bahan ajar, yaitu untuk mengetahui 

jumlah bahan ajar yang harus ditulis, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar, 

dan untuk menentukan sifat bahan ajar (Diknas dikutip Prastowo, 2011:63). 

3. Memahami struktur bahan ajar. 
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Bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang dipadukan menjadi sebuah bangunan 

utuh. Susunan atau bangunan bahan ajar inilah yang disebut struktur bahan ajar. Masing-

masing bentuk bahan ajar memiliki struktur yang berbeda. Namun, secara umum tiap-tiap 

bahan ajar itu memiliki tujuh komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi pokok 

atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. 

 

E. Prinsip-Prinsip dalam Memilih dan Mengembangkan Bahan Ajar 

Amri dan Ahmadi (2010:159) menyatakan, beberapa prinsip dalam pemilihan dan 

pengembangan bahan ajar meliputi: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip konsistensi, dan (3) 

prinsip kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran yang merupakan hasil 

pengembangan haruslah relevan (berkaitan) dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Selain 

itu, pengembangan dan pemilihan bahan ajar yang akan diterapkan di ruang kelas harus 

berorientasi pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

diamanatkan dalam kurikulum yang sedang berlaku. Prinsip konsistensi maksudnya materi 

yang merupakan hasil pemilihan dan pengembangan oleh guru/instruktur harus memiliki 

ketegasan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai mahasiswa. 

Misalnya, kompetensi dasar menghendaki mahasiswa terampil dalam menyampaikan 

pernyataan persetujuan dan atau penolakan terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang 

lain, maka bahan ajar yang harus dipilih atau dikembangkan juga harus berisi muatan materi 

yang dapat melatihkan keterampilan itu. Prinsip kecukupan, artinya bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa 

menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak 

boleh terlalu banyak. Bahan ajar yang akan digunakan harus disesuaikan tingkat keluasan 

sebuah kompetensi dasar dan alokasi waktu yang tersedia. 

Sehubungan dengan pendapat tersebut, Tomlinson (2007:5—21) mengemukakan 

prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang menunjang penguasaan bahasa kedua adalah: 

(1) bahan ajar seharusnya memberi pengaruh/efek pada pelajar, (2) bahan ajar seharusnya 

membuat pelajar merasa mudah untuk belajar, (3) bahan ajar seharusnya membantu pelajar 

meningkatkan rasa percaya diri, (4) bahan ajar hendaknya relevan dan bermanfaat bagi siswa, 

(5) bahan ajar  hendaknya memerlukan dan memfasilitasi investasi diri pelajar, (6) bahan ajar 

membuat pelajar siap belajar, (7) bahan ajar memfasilitasi pelajar dengan penggunaan bahasa 

yang autentik, (8) bahan ajar menyebabkan perhatian pelajar tertuju pada fitur kebahasaan, 

(9) bahan ajar seharusnya memberi kesempatan kepada pelajar agar dapat menggunakan 

bahasa target B2 dalam meningkatkan tujuan berkomunikasi, (10) bahan ajar seharusnya 
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mempertimbangkan efek positif pembelajaran, (11) bahan ajar sebaiknya mempertimbangkan 

gaya belajar pelajar yang berbeda, (12) bahan ajar sebaiknya mempertimbangkan pelajar dari 

bahan ajar tersebut, (13) bahan ajar sebaiknya memberikan periode (diam) pada awal 

pembelajaran untuk memahami konsep tentang materi ajar, (14) bahan ajar sebaiknya 

memaksimalkan  potensi pembelajaran dengan menitikberatkan keterlibatan intelektual, 

estetika, dan emosional yang menstimulasi aktivitas otak kanan dan kiri, (15) bahan ajar 

seharusnya tidak terlalu mengandalkan latihan yang terkontrol, dan (16) bahan ajar sebaiknya 

memberi kesempatan untuk pemberian kerangka umpan balik. 

 

F. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pengembangan Bahan Ajar 

Menurut Setiawan, dkk. (2007:1.40), ada lima faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam pengembangan bahan ajar adalah: (1) kecermatan isi; (2) ketepatan cakupan; (3) 

ketercernaan bahan ajar; (4) penggunaan bahasa; dan (5) perwajahan/pengemasan. 

Kecermatan isi adalah validitas/kesahihan isi atau kebenaran isi secara ilmiah. 

Validasi isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak dikembangkan secara asal-asalan. Isi 

bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Isi bahan ajar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara keilmuan. 

Ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan 

kedalaman isi atau materi, serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan. Perlu diingat bahwa 

acuan utama dalam penentuan keluasan dan kedalaman isi bahan ajar adalah kurikulum, 

khususnya tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus, dan topik-topik 

esensial dari suatu mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. 

Ketercernaan bahan ajar artinya bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat 

dimengerti oleh mahasiswa dengan mudah. Ada enam hal yang mendukung tingkat 

ketercernaan bahan ajar: (1) pemaparan yang logis; (2) penyajian materi yang sistematis; (3) 

contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman; (4) alat bantu yang memudahkan untuk 

mempelajari bahan ajar; (5) format yang tertib dan konsisten; (6) adanya penjelasan tentang 

relevansi antartopik dan manfaat bahan ajar (Setiawan, dkk., 2007:1.43—1.47). 

Penggunaan bahasa dalam bahan ajar memegang peranan penting. Penggunaan bahasa 

meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, dan penggunaan kalimat efektif akan 

sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Jika bahasa yang digunakan pada bahan ajar 

tidak dimengerti siswa maka bahan ajar tidak akan bermakna apa-apa. Gunakan senarai 

(daftar kata sukar) untuk membantu memberikan batasan istilah-istilah teknis. 
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Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak 

informasi dalam bahan ajar. Perwajahan yang disajikan dengan menarik akan dapat 

menimbulkan ketertarikan siswa untuk menggunakan bahan ajar tersebut. Urutan 

pengemasan isi paket bahan ajar harus tertata dengan rapi dan konsisten. Pengemasan bahan 

ajar secara garis besarnya terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu: (1) pendahuluan; (2) uraian; 

dan (3) akhir. 

 

G. Peran Bahan Ajar 

Penggunaan bahan ajar itu sangat penting, baik bagi guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. Tanpa bahan ajar, seorang guru akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan 

efektivitas pembelaran. Demikian pula bagi siswa, mereka akan mengalami kesulitan untuk 

mengikuti proses belajar di kelas. Sehubungan dengan hal tersebut, Setiawan, dkk. 

(2007:1.15—1.17) menguraikan peran bahan ajar bagi guru dan siswa sebagai berikut. 

Bagi guru, bahan ajar itu memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Adapun peran bahan ajar tersebut adalah (1) menghemat waktu guru 

dalam mengajar, (2) mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, 

serta (3) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.  

Bagi siswa, bahan ajar juga memiliki beberapa peran yang penting dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran di kelas. Peran bahan ajar tersebut adalah (1) siswa dapat belajar tanpa 

harus ada guru atau teman siswa yang lain, (2) siswa dapat belajar kapan saja dan di mana 

saja yang ia kehendaki, (3) siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri, (4) siswa 

dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, dan (5) membantu potensi siswa untuk 

menjadi pelajar mandiri. 

 

Simpulan 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi pelajaran yang disusunan secara 

sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: (1) menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, (2) membantu siswa dalam 

memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh, 

dan (3) memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan 

bahan ajar sangat bermanfaat bagi guru dan bagi siswa. Bahan ajar dibagi menjadi dua 

macam yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak.  
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Langkah-langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar dikelompokkan menjagi tiga 

langkah utama, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat 

bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar. prinsip dalam pemilihan 

dan pengembangan bahan ajar meliputi: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip konsistensi, dan (3) 

prinsip kecukupan. ada lima faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan bahan 

ajar adalah: (1) kecermatan isi; (2) ketepatan cakupan; (3) ketercernaan bahan ajar; (4) 

penggunaan bahasa; dan (5) perwajahan/pengemasan. 

Penggunaan bahan ajar itu sangat penting, baik bagi guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. Tanpa bahan ajar, seorang guru akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan 

efektivitas pembelaran. Demikian pula bagi siswa, mereka akan mengalami kesulitan untuk 

mengikuti proses belajar di kelas. 
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Abstrak 

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menggambarkan bagaimana penerapan mata kuliah drama dan 

pementasanya sebagai pembentuk karakter mahasiswa. Salah satu  cara untuk mencapai tujuan dari 

Pendidikan Nasional dalam pendidikan adalah dengan adanya pembelajaran sastra dan 

dilaksanakanya pementasan drama oleh mahasiswa. Mata kuliah drama merupakan salah satu mata 

kuliah wajib di program studi pendidikan bahasa Inggris. Mata kuliah drama merupakan pembelajaran 

sastra yang mampu mengembangkan bahasa, kognitif, afektif, psikomotorik, kepribadian, dan pribadi 

sosial mahasiswa. Hal ini dikarenakan dalam pementasan drama membutuhkan pemahaman, 

penghayatan terhadap karakter tokoh dalam naskah cerita yang tercermin dalam bentuk gerak pada 

suatu pentas. Dengan demikian, pementasan drama mampu memunculkan karakter positif mahasiswa. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercermin pada UndangUndang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Kata kunci: drama, pementasan drama, pendidikan karakter 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalarn rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter   

dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran mata kuliah drama dan 

pementasanya. Pada dasarnya semua mata kuliah dapat dimanfaatkan untuk pembentukan karakter 

mahasiswa. Tetapi pendidikan karakter sering diidentikkan dengan Unit Bela Negara (UBN) saja, 

padahal banyak alternatif lain untuk mewujudkan pembentukan karakter, salah satunya pada mata 

kuliah drama dan Pementasan drama itu sendiri. Dalam mata kuliah drama ini banyak mengandung 

mailto:Nurulafifah122@gmail.com
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nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Mata kuliah Drama merupakan salah satu mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris semester V dengan bobot 2 sks yang berisi berbagai teori tentang teori drama sebelum 

pementasan drama. Dalam pementasan drama dibutuhkan pemahaman dan penghayatan dalam 

memerankan tokoh dalam drama tersebut. Dengan demikian, mahasiswa secara tidak sadar dapat 

memperoleh pengalaman psikologi manusia melalui karakter dalam drama yang diperankan dan 

secara tidak langsung pula mahasiswa mengajak penonton untuk terhanyut dalam karakter yang 

mereka perankan sehingga pendidikan karakter yang dicita-citakan oleh pemerintah akan dapat 

terwujud. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hakikat Drama 

Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Greek ‘draien’, yang diturunkan dari 

kata draomai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya (to do, to act); ‘drama’, 

berarti perbuatan dan tindakan. Menurut Ferdinand Brunetiere dan Balthazar Vehagen (dikutip 

Hasanuddin, 2009:2), drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus 

melahirkan kehendak manusia dengan action dan perilaku. Drama pada hakekatnya adalah life 

presented in action (Moulton melalui Harymawan, 1993: 1). 

 Selanjutnya menurut Soemanto (dalam Dewojati, 2010: 7) “Istilah drama mengacu pada 

drame, sebuah kata Prancis yang diambil oleh Diderot dan Beumarchaid untuk menjelaskan lakon-

lakon mereka tentang kehidupan kelas menengah”. Menurut Reality (2008: 765), “Drama yaitu jenis 

sastra baru berupa gabungan antara prosa dengan tampilan berupa akting yang dimainkan di atas 

panggung (semacam sandiwara). Dengan kata lain, drama ialah prosa yang ditampilkan”. Drama 

diwujudkan oleh seorang pengarang dengan latar permasalahan yang nantinya akan tercurah pada 

drama. Itu sebabnya, di dalam drama terdapat konflik-konflik yang tampak pada tokoh. konflik di 

dalam drama menjadi dasar terciptanya sebuah drama. Menurut Satoto (2012: 27), tikaian atau konflik 

yang terjadi di dalam sebuah drama dapat terjadi antara:  

1) Manusia dengan manusia. 

2) Manusia dengan alam semesta. 

3) Individu dengan individu. 

4) Individu dengan kelompok. 

5) Kelompok dengan kelompok. 

6) Manusia dengan Tuhan. 

7) Manusia dengan dirinya sendiri. 
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2. Karakteristik Drama 

Menurut Prof M Atas Semi (2010) Seni drama mempunyai karakteristik khusus, yaitu 

berdimensi sastra dan berdimensi seni pertunjukan. sebagai salah satu gender sastra drama dibangun 

dan dibentuk oleh unsur–unsur sebagaimana terlihat pada gender sastra lainnya, terutama fiksi secara 

umum. Fiksi terdapat unsur yang membentuk dan membangun dari dalam karya itu sendiri (intrinsic) 

dan unsur yang mempengaruhi penciptaan karya yang tentunya berasal dari luar karya (Ekstrinsik) 

(Elita: 2015). Menurut Damono (1983:114) ada tiga unsur yang menjadi satu kesatuan drama dapat 

dipertunjukkan, yaitu unsur naskah, unsur pementasan, dan unsur penonton. Jika salah satu unsur 

tersebut tidak ada, maka drama tidak dapat menjadi sebuah pertunjukan. Drama memiliki karakteristik 

yang khusus. Kekhususan karakteristik drama menurut Hasanuddin (2009:11-15). 

1. Drama, karena karakteristiknya, penggambaran unsur-unsur yang membangunnya dari segi genre 

sastra terasa lebih lugas, lebih tajam, dan lebih detil, terutama unsur penokohan dan perwatakan. 

Hal ini pulalah yang menyebabkan penerjemahan teks drama ke dalam unsur visualisasi terasa 

lebih intens. Perhatikan unsur ujaran, gerak, dan pelaku para tokoh, jauh lebih hidup, dan 

berkarakter tegas disbanding dengan ujaran, gerak, dan perilaku tokoh dalam genre fiksi. 

2. Pengarang tidak dapat secara leluasa mengembangkan kemampuan imaiinasinya di dalam drama. 

Artinya jika pengarang ingin melukiskan suatu kehidupan di alam tertentu yang secara 

konverssional belumdapat diterima logika umum amatlah sulit. 

3. Dalam dimensi sebagai seni pertunjukan, drama dapat memberikan pengaruh emosional yang lebih 

besar dan terarah kepada penikmat (audiens) jika dibandingkan dengan genre sastra lainnya. 

menyaksikan secara langsung, emosional penikmat akan lebih mudah teragugah dan digugah. 

Kesan yang ditinggalkan pun Iebih lama dibanding genre sastra lain. 

4. Keterkaitan dimensi sastra dengan dimensi seni pertunjukan mengharuskan para aktor dan pemain 

“menghidupkan” tokoh-tokoh yang digambarkan pengarangnva lewat apa yang diucapkan tokoh 

tokoh tersebut dalam bentuk dialog-dialog. 

5. Unsur panggung memang membatasi pengarang drama dalam menuangkan imaiinasinya. Namun 

demikian, panggung juga memberi kesempatan sepenuhnya kepada pengarang untuk dapat 

mempergunakannya supaya menarik dan memusatkan perhatian perlikmat dan penonton nada 

suatu situasi tertentu, yaitu situasi panggung. 

6. Bentuk yang khusus dari drama adalah keseluruhan peristiwa yang disampaikan melalui dialog. 

7. Konflik kemanusiaan syarat mutlak. Bentuk dialoglah yang menuntut adanya konflik tersebut di 

dalam drama. 

8. Meskipun drama tidak dapat dianggap sebagai genre sastra murni sebagaimana genre fiksi dan 

puisi, tetapi drama merupakan suatu karya sastra yang berkarakteristik tersendiri. 

9. Sutradara, aktor, dan pendukung pementasan harus arif menafsirkan dan berusaha setuntas mungkin 

untuk memvisualisasikan tuntutan teks drama. 
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3. Hakikat Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter telah ditetapkan pada UU no.20 tahun 2003 pendidikan berkarakter 

adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, beril 

mu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono, pada peringatan Dharma Shanti Hari Nyepi 2010 menyatakan, “Pembangunan 

karakter (charakter building) amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang 

berakhlak, berbudi pekerti, dan mulia. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan 

mulia. Peradaban demikian dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang 

baik (good society).  

Perkembangan karakter pada siswa merupakan hasil dari pengalaman yang pernah mereka 

lihat, rasakan dan alami. Pembentukan karakter siswa sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan 

disekitarnya mereka tinggal dan di mana mereka menimba ilmu. Sehingga sangat diperlukan 

lingkungan yang kondusif dan juga membantu pembentukan manusia yang berkarakter dan pastinya 

sangat juga dibutuhkan peran dari berbagai pihak khususnya keluarga dan sekolah. 

Pada dasarnya karakter dibentuk sejak manusia itu lahir. Dalam proses perkembangan 

karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture). Dalam 

perkembangan karakter seseorang didukung oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor 

lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang yang memiliki etika yang baik, tutur kata 

yang sopan, prilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat, hal tersebut merupakan 

implementasi dari hasil pendidikan yang dilakukan baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Perilaku 

yang baik, tutur sapa yang sopan dimulai dari hal yang kecil dapat dicontohkan pada siswa disekolah, 

misalnya membuang sampah pada tempatnya. Seorang pendidik dituntut tidak hanya dapat 

menasehati, mengingatkan tetapi juga harus memberikan contoh karakter yang baik. Hal ini dapat 

dihayati dan diulangi secara terus menerus sehingga perilaku karakter tersebut tidak hanya kata-kata 

tetapi hal yang nyata dilakukan oleh seorang pendidik. Selain itu juga upaya yang dapat dilakukan 

jika pendidikan karakter diberikan dilingkungan sekolah pendidik harus mempertimbangkan segala 

konsep pembelajaran yang tepat bagi siswa. Konsep pembelajaran yang dimaksud adalah metode 

pembelajaran yang dipakai, media; buku panduan, alat evaluasi.  Pada tingkat kuliah pendidikan 

karakter dapat diberikan pada mata kuliah drama. Mata kuliah drama memberikan ruang yang luas 

bagi mahasiswa untuk menghayati nilai-nilai karakter positif  yang ada dalam tokoh yang 

diperankanya ketika adanya pementasan drama itu sendiri. Hal ini dapat tercermin dalam perilaku 

sehari-hari mahasiswa.  
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3. Mata Kuliah Drama 

Mata kuliah drama merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Pementasan Drama terdiri atas 2 sks, dengan 16 kali 

pertemuan dalam 1 semester. Teori tentang drama diberikan pada pertemuan 7 sd 8 selanjutnya mid 

semester. Setelah itu sisanya mata kuliah drama dilakukan diluar kelas. Mahasiswa melakukan latihan 

drama secara rutin untuk memantau kemajuan peran yang akan mahasiswa tampilkan pada saat 

pementasan drama. Seluruh mahasiswa yang ikut mata kuliah drama wajib menjadi peserta 

pementasan drama. Sedangkan panitia yang mengurusi pementasan drama dilakukan mahasiswa itu 

sendiri secara bergantian. Nilai akhir akan mereka terima setelah pementasan drama yang dilakukan 

di aula besar atau lapangan kampus sehingga orang bebas untuk menonton pementasan drama mereka.  

4. Pementasan Drama dalam mata kuliah drama sebagai Pembentuk Karakter Mahasiswa 

Drama memiliki beberapa fungsi diantaranya membuat mahasiswa tidak merasa bosan karena 

yang disajikan didalam kelas selalu teori dan terkadang mahasiswa merasa bosan dan mengiginkan 

pembelajaran yang menarik selain itu juga drama selanjutnya drama dapat menyampaikan pesan 

moral yang positif dan penyampaian dengan cara yang menyenangkan. Drama seni pertunjukan dapat 

membangkitkan emosional penikmatnya.  

Dalam memainkan peran sangatlah dibutuhkan 3 hal usaha yang pertama, mengembangkan 

kemampuan berekspresi, menganalisis naskah, dan mentransformasi diri 

ke dalam karakter yang ia mainkan. Dengan menempa kemampuan ketiganya aktor akan bisa 

membuka diri dan menyerap kekayaan pengalaman hidup dari si tokoh sesuai dengan konsep penulis 

naskah dan sutradara (Saptaria, 2006:3). Artinya ketika mahasiswa bermain drama dapat 

menumbuhkan karakter mahasiswa, pementasan drama ini mahasiswa dididik untuk mengembangkan 

pribadi yang sesuai dengan tuntutan dalam diri pribadi seseorang, yaitu pribadi yang bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, pribadi mandiri, dan pribadi yang peduli terhadap sesama. Drama dapat 

membangkitkan emosional mahasiswa dalam memerankan tokoh dalam naskah drama tersebut.  

 Memerankan drama membutuhkan 4 kecerdasan yaitu kecerdasan, baik kecerdasan 

intelektual; emosional, spiritual; maupun kinestetik.  

a. Kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual ini mahasiswa dituntut mampu memahami unsur-

unsur dalam naskah drama yang akan dipentaskan. Mahasiswa berusaha untuk 

menginterpretasikan perwatakan dan mampu memerankan tokoh yang dipilih sesuai kehendak 

penulis skenario dan sutradara. 

b. Kecerdasan emosional,  memerankan seni drama membutuhkan kecerdasan emosional dari orang-

orang yang terlibat dalam naskah tersebut tidak hanya pemain drama tetapi semua tim yang terlibat 

pada pementasan sebuah drama seperti crew, yang harus mampu menjaga kebersamaan, disiplin, 
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tanggung jawab, toleransi dan demokrasi dalam pementasan drama. Semuanya memberikan nilai-

nilai positif pada setiap peserta pementasan drama.  

c. Kecerdasan spiritual, pada kecerdasan spiritual dapat menumbuhakan karakter positif terhadap 

ketakwaannya kepada Tuhan. Dalam hal ini, seperti yang diketahrii bahwa drama dapat 

menceritakan berbagai masalah yang diangkat dari lingkungan masyarakat sekitar tidak terkecuali 

masalah tentang ketuhanan. Kepekaan mahasiswa digugah untuk memahami naskah yang 

berkaitan dengan Tuhan.  

d. Kecerdasan kinestetik, dalam  Kemampuan mahasiswa dalam mengolah gerak tubuh, blocking 

panggung; olah mimik/ekspresi. Dengan adanya pementasan drama dalam mata kuliah drama juga 

dpat memberikan kontribusi yang positif pada karakter mahasiswa dalam kehidupanya sehari-hari 

misalnya dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, kesusastraan; bercakap dengan 

irama,menghilangkan tabiat malu, menggembirakan karena drama (sandiwara) bersifat permainan, 

memberikan beberapa pengertian baru, berlatih gerak irama, menyanyi, menyesuaikan kata dengan 

pikiran, rasa, kemauan, dan tenaga, mengajarkan adat sopan santun, dan lain sebagainya. 

 

Kesimpulan 

Banyak manfaat yang didapat dari pementasan sebuah drama dalam mata kuliah drama 

diantaranya mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dicapainya di kelas, menambah 

pengalaman, menambah wawasan tentang berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, 

menyelami berbagai watak/karakter orang yang tercermin dalam tokoh, hingga mengajarkan 

mahasiswa dalam bersosialisasi. Drama juga termasuk salah satu karya seni yang kaya nilai-nilai, 

seperti nilai estetika, nilai didaktis, nilai religius, dan masih banyak nilai lainnya. Namun kesemuanya 

itu, tidak terlepas dari ajaran-ajaran moral yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebuah 

seni drama dikatakan bernilai, jika jauh dari pelanggaran norma adat dan agama, seperti pornografi 

dan pornoaksi. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Daftar Pustaka 

Damono, Sapardi Dioko. 1983. Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan. Jakarta: Gramedia 

 

Depdiknas. 2003. Undang-Undang No.20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. www.depdiknas.go.id. 

 

Elita, dana. (2015. Juni 14). danamutiaradamna.blogspot.com>2015/06. Diambil http 

://danamutiaradana.blogspot.com>2015/06/pengertian-drama-fungsi-drama.html?m=1 

 

Hasanuddin WS. 2009. Drama Karya dalam Dua Dimensi. Bandung: Angkasa. 

 

Harymawan, RMA. 1993 (Cet. II). Dramaturgi. Bandung: PT Remaja   Rosdakarya. 

 

Semi, M atar. 993. Anatomi sastra. Padang: Angkasa Raya  

 

 

http://www.depdiknas.go.id/


198 

Notula Seminar Nasional 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Baturaja 

29 Oktober 2018 

 

Nama Pemakalah : Prof. Dr. Nurhayati, M. Pd.  

Judul Makalah : Pengembangan Buku Ajar Kreatif Memproduksi Naskah Dulmuluk Modern 

Afiliasi  : Universitas Sriwijaya 

Moderator : Samsul Anam,S,S, M.A. 

Notulis : Ratih Utami Ramadhaniati, M,Pd. 

 

1. Nama : Netari Mulyawati  

Afiliasi : AMIK Baturaja 

Pertanyaan  : Bagaimana jika tampilan dulmuluk diangkat menjadi budaya kontemporer  
Jawaban : Tetap harus ada kolonuwun. dulmuluk itu harus bertolok ukur dari naskah, 

revitalisasi, dulmuluk hanya satu jam, naskah dulmuluk modern 

2. Nama : Uum Gatot Karyanto 
Afiliasi : SMA N 3 OKU 

Pertanyaan  : Bagimana cara ibu mengatasi agar tidak terjadi pergeseran budaya seandainya 
para  budayawan asli menginginkan kemurnian dulmuluk tersebut 

Jawaban : Pada zaman dulu perempuan tidak diberi tempat oleh masyarakat oleh sebab 
itu para pemainan dulmul semuanya adalah laki-laki. Selain itu dulmuluk di 
mainkan selama tujuh jam dimalam hari yang menyebabkan wanita tidak bisa 
berpartisipasi. Namun saat ini karena perubahan zaman dulmuluk pun 
diadaptasi menjadi dulmuluk modern  sebagai contoh  pemain dulmuluk yang 
dahulu semuanya adalah laki-laki baik yang berperan sebagai ratu dan dayang 
namun diera modern ini hal tersebut mulai diadaptasi  

3. Nama : Iskumala Dewi (mahasiswa PBSI) 

Pertanyaan  : Bagaimana cara mahasiswa revolusi industri meningkatkan budaya lokal yang 
ada (sastra daerah) 

Jawaban : Mahasiswa harus kreatif dan mampu berkolaborasi guna mengangkat harkat 
dan martabat budaya daerah  
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Nama Pemakalah :  Dr.Bambang Sulistyo, M. Pd.  

Judul Makalah : Pendidikan Karakter Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman                         
(Strategi Implementasi Dan Pengukurannya Dalam Pembelajaran),  

Afiliasi  : Universitas Sriwijaya 

Moderator : Rita Nilawijaya, S.S, M.Pd. 

Notulis             : Ratih Utami Ramadhaniati, M,Pd.  

 

Nama  : Netari Mulyawati 

Afiliasi  : AMIK Baturaja 

Pertanyaan  : Bagaimana cara menyikapi karakter unik dari setiap siswa dalam penyebaran 
hoax? 

Jawaban : Tidak ada manusia yang sama oleh karena itu kita berbeda dan menjadi unik. 
Tugas guru menstrasfer pengetahuan kepada siswa dengan cara yang tidak 
gegabah 

 

Nama  : Iskumala (mahasiswa PBSI) 

Pertanyaan  : ketidakpunyaan karakter itu kesalahan dari mana? pendidikan, guru atau   
orang tua? 

Jawaban : Kesalahan sistem mulai dari orang tua, sekolah serta lingkungan  

 

Nama  : Cicih Kurniawati (Alumni PBSI) 

Pertanyaan  : Bagaimana peran bahasa dan sastra dalam membentuk karakter? 

Jawaban : Bahasa dan sastra harus diitegrasikan dalam proses pembelajaran agar dapat
     langsung diimplementasikan dalam kehidupannya. 
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Nama Pemakalah   : Uum Gatot Karyanto, M. Pd.  

Judul Makalah       : Meningkatkan  Kompetensi Peserta Didik Kelas X Mipa 1 SMA Negeri 3 

OKU Mengubah Informasi Dari Bentuk Tabel Dan/Atau Grafik Ke Dalam  

Bentuk Uraian Menggunakan Model Pembelajaran T-Jaket. Uum Gatot K, 

SMA Negeri 3 OKU 

 
Afiliasi  : SMA Negeri 3 OKU 

Moderator : DarningwatiM.Pd. 

Notulis             : Inawati, M. Pd. 

 

Nama Penanya : Evi Fauziah 

Pertanyaan : Apakah arti perlakuan khusus dalam model T-Jaket? 

Jawaban  : perlakuan khusus dalam T-Jaket adalah tindakan khusus yang diberikan pada 

siswa. 

 

Nama Penanya : Dwi Asyifa  

Pertanyaan  : Apakah motivasi bapak membuat model pembelajaran T-Jaket? 

Jawaban        : perlakuan khusus dalam T-Jaket adalah tindakan khusus yang diberikan pada 

siswa. 
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Nama Pemakalah : Netari Mulyawati, M. Pd.  

Judul Makalah  : Gambaran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Novel Sutasoma (2009) 

Karya Cok Sawitri. Netari Mulyawati, Amik Akmi Baturaja. 

Afiliasi   : AMIK Baturaja 

Moderator  : DarningwatiM.Pd. 

Notulis  : Inawati, M. Pd. 

 

Nama Penanya : Susi Bayang Sari (mahasiswa PBSI) 

Pertanyaan  :  Unsur-unsur bhineka tungga ika dalam novel Sutosoma? 

Jawaban       : Unsur-unsur tersebut saya jabarkan secara jelas dalam penelitian yang saya 

lakukan boleh dibaca dibagian pembahasan. 

 

Nama Penanya : Amirul Mukmin (Mahasiswa PBSI) 

Pertanyaan : Apakah Novel sutosoma termasuk karya sastra  melayu klasik atau modern? 

Jawaban : Melayu Klasik 
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Nama Pemakalah   : Lili Suhermyati, S.S, M.A.  

Judul Makalah       : Analisis Nilai Toleransi Dalam Cerita Rakyat Kabupaten OKU Sumatera  

          Selatan: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra 

Afiliasi  : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU Sumsel 

Moderator : DarningwatiM.Pd. 

Notulis : Inawati, M. Pd. 

 
Nama Penanya : Alan Yudikusuma (mahasiswa PBSI)  

Pertanyaan  : Bagaimanakah cara menyalurkan karya satra hasil sendiri ke media, adakah 

jaringannya? 

Jawaban  : Ada, caranya melalui jaringan lingkaran pena 

 

Nama Penanya : Rini wulandari (mahasiswa PBSI) 

Pertanyaan  : Bagaimanakah cara meningkatkan kecintaan terhadap karya sastra sedangkan 

dalam kurikulum 2013 tidak banyak menyajikan materi karya sastra? 

Jawaban : Pada pembelajaran karya satra guru harus meningkatkan kompetensi, kretiaf, 

kolaboratif, inovatif, jadi meskipun dalam K13 belum banyak, guru dapat 

memberikan mayeri sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 




