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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SASTRA
BERBASIS CERITA RAKYAT

ASAL USUL WAY LINTI DAN ASAL USUL KUTO BUMI
UNTUK PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KARAKTER

SISWA KELAS VII SMP

Oleh

Ana Juwita

Tujuan penelitian ini adalah (1) menghasilkan produk berupa buku bahan ajar
sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk
pembelajaran nilai-nilai karakter siswa SMP kelas VII, (2) mendeskripsikan
kelayakan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal
Usul Kuto Bumi yang dikembangkan berdasarkan ahli materi, guru, dan siswa
SMP.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menurut Sugiyono (Research
and Development) yang meliputi  (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data,
3) desain produk, 4) validasi desain, 5) perbaikan desain, 6) uji coba produk, 7)
revisi produk, 8) produk akhir. Intrumen penilaian yang digunakan untuk melihat
kelayakan buku bahan ajar ini, yaitu lembar kuesioner/angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) telah berhasil dikembangkan buku
berupa materi ajar sastra cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto
Bumi dengan judul buku “Apresiasi Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul
Kuto Bumi”, (2) hasil penelitian kelayakan buku materi ajar secara keseluruhan
dinyatakan “Sangat Layak” oleh penilaian 1 ahli materi, 3 guru Bahasa dan Sastra
Indonesia , dan 30 siswa SMP kelas VII dari 3 sekolah sekolah masing-masing 10
siswa yaitu SMP Negeri 01 Pardsuka, SMP Negeri 01 Ambarawa, dan SMP
Negeri 02 Pringsewu.

Kata Kunci: Bahan Ajar Sastra, Cerita Rakyat, dan Nilai-nilai Karakter



ABSTRACT

THE DEVELOPING OF LITERATURE MATERIALS
BASED ON FOLKLORE

ASAL USUL WAY LINTI AND ASAL USUL KUTO BUMI
FOR LEARNING THE CHARACTER VALUES

OF SEVENTH GRADE STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL

By

Ana Juwita

The purpose of this research is (1) to produce the product of literature teaching
materials based on folklore Asal Usul Way Linti and Asal Usul Kuto Bumi for
learning the values of character of junior high school students of class VII, (2) to
describe the feasibility of literary materials based on folklore Asal Usul Way Linti and
Asal Usul Kuto Bumi that are developed based on material experts, teachers, and
junior high school students.

This research is a development research according to Sugiyono (Research and
Development) such as (1) potency and problem, (2) data collection, (3) product
design, (4) design validation, (5) design improvement, 6) product trial, (7) product
revision, (8) final product. Assessment instruments used to see the feasibility of this
textbook materials is the questionnaire sheet.

The result of the research shows that (1) has been developed a textbook of literature
folklore Asal Usul Way Linti and Asal Usul Kuto Bumi with the title of book
"Apresiasi Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto
Bumi",29&gCi1%4¹cb128q`(m? \t2ch0 21d·² (the`asSEbsm nt¤recuLt
y Ültrch$^fs²4`14830028@54:³002 >of the literary ôextbmïë"as A wholg is steted "Very
Eligkb|eœaf°-Tltvchµ=12(" by phu asse1sMgn¾~of 1 óa(^af0ór4"]ltrchéd3097500
materiel(^ntrch_ ´830020Lcharrsiä14830 28 exrg2t, 3 teaclers of Indongsiao Languqgå and
LiteraturEì aÎd 3  s|u$õnus ob SMP gòade$VI_åfrkH!3ärch2+lrt$ach 10 students: SMp
Neoeri 0! Pardesuka, SM_ LEgeri 41 AmBarawa, and CMp NDgeré 08 Priîgsewu. y|fcc1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sastra merupakan salah satu hasil budaya masyarakat yang dinyatakan dengan

bahasa, baik lisan maupun tulis, yang mengandung keindahan. Sastra adalah suatu

kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek & Werren, 2014: 3). Kegiatan kreatif

tersebut yaitu hasil pemikiran imajinatif yang kemudian dituangkan ke dalam

sebuah karya. Sastra diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami, dihayati,

dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembacanya. Sastra memiliki dua

fungsi yaitu menghibur dan bermanfaat. Kedua fungsi tersebut bukan hanya harus

ada, melainkan harus saling mengisi satu sama lain. Hiburan yang dimaksud ialah

dilihat dari segi bahasanya, cara penyampainnya, jalan cerita dan penyeselasaian

persoalan. Sedangkan manfaat karya sastra, yaitu dapat memberikan sumbangan

bagi pembacanya baik manfaat pengetahuan maupun ajaran-ajaran yang berupa

nilai-nilai kehidupan (Wellek & Warren, 2014: 24-25).

Karya sastra terbagi menjadi dua bagian, yaitu karya sastra tulis dan karya sastra

lisan. Karya sastra tulis berupa puisi, novel, dan cerita pendek. Sedangkan karya

sastra lisan berupa cerita rakyat, legenda, mite, fabel, dsb. Cerita rakyat memiliki

fungsi dalam pendidikan masyarakat dengan memuatnya nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya. Danandjaya (1992:1-5) folklor mempunyai kegunaan
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(function) dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Cerita misalnya mempunyai

kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan

terpendam.

Karya sastra dapat digunakan sebagai alat pendidik karena mencerminkan dan

menampilkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat sekitarnya,

misalnya nilai moral, keagamaan, sosial,  karakter, budaya, dan lain-lain, yang

dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pembelajaran bagi pembacanya.

Karya sastra tersebut selain dapat digunakan sebagai hiburan dalam melepas

kejenuhan dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat dijadikan sebuah alat atau

media dalam proses pembelajaran. Karya sastra dalam perkembangannya dapat

digunakan sebagai sebuah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik

pula jika menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan siswa. Selain itu, guru juga

sebisa mungkin harus mengetahui karya sastra yang baik dan yang tepat bagi

siswanya.

Dunia pendidikan saat ini belum mampu membawa pencerahan nilai karakter

dalam masyarakat. Nilai karakter masih mengalami kemerosotan saat ini di negara

kita, dikarenakan datangnya budaya-budaya luar hasil globalisasi yang

mempengaruhi lunturnya suatu karakter bangsa, sehingga perlu menanamkan

nilai-nilai karakter pada diri siswa. Menanamkan nilai karakter pada diri siswa

sedini mungkin dapat mengantisipasi perilaku yang menyimpang, serta nilai

karakter sangat penting di kehidupan kita. Terdapat kasus mengenai rendahnya
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nilai-nilai karakter di negara kita seperti kasus anak menganiyaya orangtuanya,

tawuran, dll. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut.

Kasus yang pertama yaitu mengenai tawuran yang terjadi anatar siswa SMP.

Kasus tersebut termuat dalam surat kabar Kompas tanggal 11 Maret 2017. Kasus

kedua juga dimuat oleh sebuah surat kabar Kompas tanggal 12 Maret 2016, kasus

tersebut mengenai bentrok antar warga di daerah Gunung Terang, Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Lampung. Selain itu juga terdapat kasus yang cukup

memprihatinkan yaitu mengenai seorang pria yang menganiaya ibu kandungnya

hingga babak belur. Kasus tersebut terjadi di Sopeng Sulawesi Selatan. Berita

tersebut juga dimuat oleh sebuah surat kabar Kompas 10 Oktober 2016.

Berita di atas tersebut menunjukkan rendahnya nilai karakter pada siswa maupun

masyarakat saat ini. Berbeda halnya dengan karakter masyarakat dahulu yang

tercermin melalui sebuah cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto

Bumi. Cerita rakyat Asal Usul Way Linti dimana masyarakat satu dengan yang

lainnya saling kasih mengasihi, saling tolong menolong dan rela berkorban,

tercermin juga sikap santun kepada orang tua/orang yang lebih tua. Sedangkan

cerita rakyat Asal Usul Kuto Bumi mencerminkan sikap nasionalisme yang selalu

mengenang perjuangan leluhurnya. Cerminan karakter pada kedua cerita tesebut

berbeda dengan perilaku siswa maupun masyarakat pada umumnya sekarang.

Nilai karakter yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari belum cukup atau masih

kurang. Oleh sebab itu, dalam proses pemerolehan nilai karakter tidak hanya

terjadi dalam lingkungan sekitar rumah atau pun keluarga. Pemerolehan nilai

karakter tersebut dapat terjadi dalam dunia pendidikan yaitu sekolah.
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Pendidikan di Indonesia saat ini belum berhasil membentuk karakter dan watak

kepribadian peserta didik. Menurut (Mendiknas dalam  Muslich, 2013: 34)

mengingatkan pentingnya pengembangan karakter pribadi sebagai basis untuk

mencapai sukses. Meski dianggap penting dan sering didengungkan, sampai

sekarang tidak ada wujud nyata berupa kebijakan dalam dunia pendidikan

berkaitan dengan pendidikan karakter. Dari pernyataan tersebut seolah-olah

pendidikan karakter belum benar-benar dilaksanakan oleh pendidikan negara kita.

Jika pendidikan di Indonesia benar-benar melaksanakan dan bukan hanya teori

belaka dalam pendidikan karakter, pendidikan Indonesia dapat menjadikan

penerus bangsa yang memiliki nilai berkarakter. Perlu adanya sosialisasi atau pun

seminar terhadap sekolah-sekolah mengenai pembelajaran karakter, meskipun

tidak perlu mengatur kurikulum khusus, tetapi cukup mengintegrasikannya dalam

pelajaran di sekolah.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan, sekolah juga merupakan tempat

pendidikan karakter yang kedua setelah keluarga. Oleh karena itu, sekolah wajib

mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswanya. Sekolah adalah suatu lembaga

yang menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik,

melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan

pendidikan, antara lain menjadikan manusia berbudi luhur/berakhlak/

karakter/bermoral. Pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada

Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahawa, pendidikan dasar, termasuk sekolah

bertujuan: membangun landasan bagi perekembangannya potensi peserta didik
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agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa; (b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (c) sehat, mandiri, dan

percaya diri; (d) toleran, peka sosial, demokrasi, dan bertanggung jawab (Pupuh,

Suryana, Fenny, 2013:7). Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan

di setiap jenjang sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik.

Peran sekolah sangat penting dalam mengadakan pendidikan karakter dengan

menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik diberbagai aspek di sekolah.

Penanaman tersebut dapat dilakukan di luar mata pembelajaran maupun di dalam

mata pelajaran. Pembelajaran nilai karakter di luar mata pembelajaran dapat

berupa kegiatan ektrakurikuler, menurut (Muslich 2013: 86 ) melalui kegiatan

ekstrakurukuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa

tanggung jawab sosial, potensi, dan prestasi peserta didik. Sedangkan

pembelajaran nilai karakter pada mata pelajaran melalui mata pelajaran

kewaganegaraan, agama, bahasa Indonesia, olahraga dll, pelajaran dapat

diterapka dalam pembelajaran berupa bahan ajar/materi ajar baik dalam hand out,

buku, modul, lembar kerja siswa, dll.

Krisis moral bisa diatasi dengan pembinaan watak. Dalam lingkungan sekolah,

misalnya pembinaan watak dapat diterapkan melalui pengajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia (pengajaran sastra). Artinya, pengajaran sastra yang berdimensi

moral (Muslich, 2013: 212). Pembinaan watak atau pendidikan karakter dapat

dilakukan melalui materi ajar sastra yang berupa puisi, cerita pendek, novel,

drama, maupun cerita rakyat. Menurut peneliti, pembinaan watak atau pendidikan

karakter dapat dilakukan melalui materi ajar sastra yang disajikan melalui tokoh-
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tokoh cerita. Penanamannya bisa disajikan melalui isi, maknanya, dan tokoh-

tokoh cerita.

Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan adalah mengembangkan materi ajar

sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi yang

mengandung nilai-nilai karakter pada pembelajaran cerita rakyat dengan

Kompetensi Dasar 3.11 Mengidentifikasi informasi tentang fabel/legenda daerah

setempat yang dibaca dan didengar, dan 4.11 Menceritakan kembali isi

fabel/legenda daerah setempat, SMP kelas VII. Dengan adanya materi sastra yang

di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter, maka dapat membantu dan memberikan

jati diri seseorang menjadi manusia yang bermoral. Selain itu penulis juga

menitikberatkan pada buku sastra yang berbasis cerita rakyat dari daerah

Lampung yaitu Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi. Selama ini materi

sastra yang berkaitan dengan cerita rakyat  belum berorientasi pada siswa atau

cerita rakyat daerah asal siswa, akan tetapi cenderung pada sastra-sastra yang

terkenal di Nusantara sehingga siswa tidak mengetahui bahwa di wilayahnya juga

terdapat sastra yang layak untuk dipelajari. Padahal cerita rakyat dari daerah

Lampung sendiri banyak yang memiliki kualitas atau memiliki nilai karakter yang

cukup baik untuk dapat mengembangkan sifat dan perilaku siswa. Bukan hanya

cerita rakyat Nusantara populer saja yang memiliki nilai karakter tersebut.

Menggunakan cerita rakyat Lampung juga dapat meningkatkan kecintaan siswa

terhadap daerahnya sendiri serta meningkatkan minat belajar siswa.
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Melalui pembelajaran sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal

Usul Kuto Bumi dapat mengajarkan nilai-nilai karakter, seperti nilai religi, jujur,

bertanggung jawab, kerja keras, santun, peduli sosial, menghargai karya dan

prestasi orang, peduli sosial, dan nasionalisme. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan

melalui cerita mengenai perbuatan tokoh, pikiran tokoh, dan dialog antar tokoh

secara tersurat.

Cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi merupakan cerita

yang menarik dari segi amanat dan penceritaan. Amanat yang terkandung dalam

cerita tersebut juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran karakter bagi siswa.

Amanat cerita Asal Usul Way Linti adalah mengajarkan mengenai tolong

menolong sesama manusia. Selain itu, mengajarkan mengenai janji yang telah

diucapkan, janji yang sudah pernah diucapkan sebisa mungkin harus ditepati.

Sedangkan dari segi penceritaan cerita tersebut menarik karena membahas

mengenai pengorbanan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya dan

pengorbanan untuk sesama masyarakat. Amanat Asal Usul Kuto Bumi adalah

mengajarkan supaya selalu mengenang perjuangan leluhur, menjaga dan

melestarika kota kelahiran. Cerita Asal Usul Kuto Bumi juga memiliki

kemenarikan dari segi penceritaan, yaitu menceritakan sejarah serta mengenalkan

raja/pimpinan yang pernah memimpin Kuto Bumi, yang sekarang dikenal dengan

sebutan Kota Bumi. Kota Bumi kini menjadi ibu kota Lampung Utara.

Cerita rakyat tersebut peneliti gunakan sebagai pengembangan materi ajar sastra

karena memuat nilai-nilai karakter dan termasuk cerita rakyat yang dekat dengan

siswa sehingga tidak terlalu sulit untuk dijadikan sebagai meteri pembelajaran,
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selain itu juga cerita tersebut merupakan cerita yang berasal dari daerah setempat

masyarakat Lampung.

Pengembangan materi ajar berbasis cerita Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto

Bumi yang di dalamnya memuat nilai-nilai karakter penting dilakukan dalam

pendidikan formal di sekolah, dengan pengembangan materi tersebut, akan

memberikan setitik harapan untuk perkembangan dan meningkatkan pendidikan

karakter yang sedang menjadi perbincangan hangat dalam dunia pendidikan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh

Agung Nugroho (2013) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Sastra Berbasis

Cerita Rakyat Musi Rawa Kelas V SD Negeri Kabupaten Musi Rawa”. Tujuan

masalah penelitian Nugroho, yaitu (1) mendeskripsikan isi materi bahan ajar

berbasis cerita rakyat Musi Rawas yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas V

SDN Karyadadi, Kabupaten Musi Rawas, (2) mengetahui kelayakan bahan ajar

sastra berbasis cerita rakyat Musi Rawas pada siswa kelas V SDN Karyadadi, (3)

mendeskripsikan efektivitas bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Musi Rawas

pada siswa dan guru SDN Karyadadi, Kabupeten Musi Rawas.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kelayakan isi kategori sangat baik, karena

100% guru menyatakan sangat sesuai pada semua indikator, kebahasaan kategori

sangat sesuai, karena dari 100% guru menyatakan sangat sesuai pada indikator

kejelasan informasi, sesuai dengan KBI dan bahasa efektif serta efesien sedangkan

indikator keterbacaan 60% sangat sesuai dan 40% baik, sajian kategori sangat

sesuai, karena 100% menyatakan sangat sesuai pada indikator stimulus dan

kejelasan tujuan, sedangkan 80% menyatakan sangat sesuai pada indikator
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sistematis, pemberian motivasi dan kelengkapan informasi dan 20% menyatakan

baik dan kegrafikan kategori sangat sesuai karena 100% menyatakan sangat sesuai

pada semua indikatornya. Hasil dari evaluasi bahan ajar secara keseluruhan sudah

“sangat sesuai” atau layak digunakan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh N. M. Ermadwicitawati, I N. Sudiana, I M.

Sutama (2013). Hasil penelitian ini adalah tersusunnya materi ajar cerita anak

yang mengandung pendidikan karakter pada pembelajaran membaca cerita anak

kelas VII SMP. Hasil uji coba produk menunjukkan bahwa siswa memiliki

kemampuan yang baik dalam memahami cerita anak yang mengandung

pendidikan karakter. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes yang menunjukkan

bahwa sebanyak 75% lebih siswa mencapai KKM. Respons siswa juga sangat

setuju terhadap materi cerita anak yang mengandung pendidikan karakter sebagai

materi ajar dalam pembelajaran membaca cerita anak untuk kelas VII SMP.

Dengan kata lain, produk penelitian ini layak atau efektif digunakan sebagai

materi ajar. Kelayakan dan keefektifan produk penelitian ini didukung oleh

penggunaan bahasa yang relevan dengan tingkat kemampuan siswa, isi materi ajar

mengandung pendidikan karakter, sesuai dengan kurikulum, dan kontekstual

terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan hasil uji coba, produk

penelitian ini dapat digunakan sebagai materi ajar dalam pembelajaran cerita anak

untuk siswa kelas VII SMP.

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian Nugroho adanya

perbedaan dengan penelitian peneliti, Nugroho hanya mengembangkan bahan ajar

sastra berbasis cerita rakyat, tanpa adanya penanaman nilai-nilai karakter pada
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siswa. Produk yang dihasilkan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS), sedangkan

peneliti berupa buku materi ajar sastra. Sedangkan penelitian N. M.

Ermadwicitawati, I N. Sudiana, I M. Sutama mempunyai kesamaan dengan

peneliti, yaitu sama-sama mengembangkan materi ajar sastra berbasis cerita

rakyat yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, dan jenjang dalam

penelitian sama-sama menggunakan jenjang SMP. Hanya saja cerita yang

digunakan berbeda, penelitian yang dilakukan oleh N. M. Ermadwicitawati, I N.

Sudiana, I M. Sutama menggunakan cerita anak dengan judul “Aku Ingin Tetap

Bersekolah, Tiga Kawan Sepermainan, Sirdi dan Perjuangannya, Bendera Surga,

Menyayangi Burung, dan Budi Anak yang Baik”, sedangkan peneliti

menggunakan dua cerita rakyat yang berbenuk legenda, yaitu cerita rakyat Asal

Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi.

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penulis mencoba

mengkaji pengembangan materi sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi serta kelayakannya dengan bahan ajar dalam rangka

meningkatkan mengenai pembelajaran nilai-nilai karakter siswa kelas VII SMP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat

dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengembangan produk berupa buku bahan ajar sastra berbasis

cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk

pembelajaran nilai-nilai karakter siswa SMP kelas VII?
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2. Bagaimana kelayakan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran nilai-nilai

karakter siswa SMP kelas VII?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui

penelitian ini  adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan produk berupa buku bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat

Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran nilai-nilai

karakter siswa SMP kelas VII.

2. Mendeskripsikan kelayakan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran nilai-nilai karakter

siswa SMP kelas VII.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis

maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

pengembangan ilmu sastra, khususnya berkaitan dengan karya sastra legenda. Di

samping itu hasil penelitian pengembangan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat

Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk meningkatkan kemampuan

memahami nilai-nilai karakter yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat

memberikan sumbangan terhadap teori pembelajaran sastra dalam pendidikan.

Hasil penelitian pengembangan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk
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mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia. Hasil pengembangan ini dapat

menambah perbendaharaan bahan pembelajaran bahasa Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat kebutuhan praktis penelitian pengembangan ini dibedakan menjadi tiga,

yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Secara terinci diuraikan

sebagai berikut.

a. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat membantu peserta didik belajar

secara mandiri, khususnya dalam rangka meningkatkan nilai-nilai karakter.

b. Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alternatif materi ajar sastra

yang tepat, sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian pengembangan ini dapat digunakan sebagai

bahan pengambilan kebijakan sekolah berkaitan dengan materi ajar sastra

dengan pembelajaran nilai-nilai karakter.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Materi pelajaran dalam buku bahan ajar sastra yang dikembangkan meliputi

cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi dengan nilai-nilai

karakter di dalamnya, definisi, ciri-ciri, unsur karya sastra. Materi tersebut

tertuang dalam dua Kompetensi Dasar, yaitu (1) 3.11 mengidentifikasi

informasi tentang fabel/legenda daerah setempat, dan (2) 4.11 menceritakan

kembali isi fabel/legenda daerah setempat. Diiuji validitasnya oleh ahli materi

Bahasa dan Sastra Indonesia.
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2. Pembelajaran nilai-nilai karakter melalui cerita rakyat Asal-Usul Way Linti dan

Asal Usul Kuto Bumi berupa (1) nilai religius, (2) jujur, (3) bertanggung jawab,

(4) kerja keras, (5) kesantunan, (6) menghargai karya dan prestasi orang, (7)

peduli sosial, dan (8) nasionalisme.

3. Penilaian kelayakan bahan ajar dilakukan oleh guru Bahasa dan Sastra

Indonesia yang meliputi kelayakan isi, kebahasaan, sajian, kegrafisan.

Penilaian  guru ini diukur menggunakan lembar instrumen guru terhadap bahan

ajar sastra.

4. Penilaian kelayakan bahan ajar oleh siswa meliputi aspek kelayakan isi, aspek

keterbacaan bahasa, penyajian materi, dan grafis.  Penilaian siswa diukur

menggunakan lembar angket penilaian siswa terhadap bahan ajar sastra.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sastra Lisan

Sastra lisan merupakan karya sastra yang dapat ditemukan dalam masyarakat.

Sastra lisan merupakan karya sastra yang beredar di masyarakat atau diwariskan

secara turun-menurun dalam bentuk lisan.Dalam hal ini Hutomo (dalam Amir,

2013: 71), berpendapat bahwa sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup

ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan

secara lisan (dari mulut ke mulut). Secara harfiah, sastra lisan berarti sastra yang

disampaikan secara lisan. Khusus tentang teks bahasanya, sastra lisan digubah

dalam masyarakatnya dengan ragam sastra. Ragam sastra yang digunakan seperti

ragam yang mereka kenal bersama, atau menggunakan bahasa daerah asal sastra

itu.

Sejalan dengan pendapat Hutomo, Lord (dalam Amir, 2013: 71) menyatakan

bahwa sastra lisan adalah sastra yang dipelajari, disampaikan, dan dinikmati

secara lisan. Unsur utama sastra lisan adalah estetik.

Sastra lisan merupakan sastra yang penyebarannya melalui mulut ke mulut. Sastra

lisan ada karena terdapat suatu kolektif masyarakat pada zamannya yang terus

dilestarikan, disampaikan, dan nikmati. Karya sastra lisan meskipun sudah ada
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yang dibukukan, namun masih disebut sastra lisan, hal tersebut terjadi karena

awal penyebarannya melalui mulut ke mulut dan secara turun-temurun.

Sastra lisan merupakan bagian dari folklor. Kata folklor terdiri dari dua kata dasar

yaitu folk dan lore. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri

pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-

kelompok lainnya, dan lore yaitu sebagian kebudayaan folk yang diwariskan

secara turun-menurun secara lisan ataupun melalui contoh disertai dengan

perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan folklor adalah sebagian kebudayaan suatu

kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa

saja, secara tradisional dalam versi yanag berbeda, baik dalam bentuk lisan

maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat

(Danandjaya 1991: 1-2).

Folklor digolongkan ke tiga kelompok besar berdasarkan tipenya yaitu folklor

lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan adalah folklor

yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk atau genre folklor yang

termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain (a) bahasa rakyat seperti logat,

julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) ungkapan tradisional,

seperti pribahasa, pepatah dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki;

puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti

mite, legenda, dan dongeng; dan (f) nyanyian rakyat. Folklor sebagian lisan

adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan

lisan,  seperti kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat,

adat-istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain. Sedangkan folklor bukan lisan
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adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya

diajarkan secara lisan, seperti arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk

lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat; pakaian dan perhiasaan

tubuh adatmakanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional, gerak

isyarat tradisional (gesture), bunyi isyarat, dan musik rakyat (Brunvan dalam

Danandjaya, 1991: 21-22).

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sastra lisan

merupakan sastra yang tumbuh dan berkembang secara lisan dan turun-temurun,

dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sastra lisan merupakan salah satu

bagian dari folklor. Folklor digolongkan menjadi tiga, yaitu folkor lisan, folklor

sebagain lisan, dan folklor bukan lisan. Cerita rakyat masuk dalam folklor lisan,

karena penyebarannya dari mulut-kemulut, dan hasil dari sebuah kolektif

masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan sastra lisan yang berbentuk cerita

rakyat dalam pengembangan materi ajar sastra.

2.1.1 Ciri Pengenal Cerita Rakyat

Dalam cerita rakyat terdapat ciri pengenal, jenis, dan juga fungsinya. Ciri

pengenal merupakan sesuatu yang dapat membedakan suatu hal dengan hal yang

lainnya. Adanya ciri pengenal maka akan mempermudah dalam mengetahui

sesuatu. Cerita rakyat merupakan salah satu bagian dari folklor yang memiliki ciri

pengenal yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan tradisi lainnya.

Danandjaya (1991:3-5) mengungkapkan ciri-ciri pengenal utama folklor. Dari ciri

pengenal ini dapat dijadikan pembeda dari kebudayaan yang satu dengan

kebudayaan yang lainnya. Terdapat sembilan ciri pengenal yaitu sebagai berikut:
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1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu generasi ke

genrasi berikutnya.

2. Bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam

bentuk standar.

3. Ada (exist) dalam varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara

penyebarannya yaitu  secara lisan sehingga dapat dengan mudah mengalami

perubahan.

4. Bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi.

5. Biasanya mempunyai bentuk rumus atau berpola.

6. Mempunyai kegunaan dalam bersama suatu kolektif.

7. Bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan

logika umum.

8. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu.

9. Umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar,

terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa folklor

merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.

2.1.2 Jenis-jenis Cerita Rakyat

William R. Bascom (dalam Danandjaya. 1991:50), menyatakan bahwa cerita

rakyat dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu : (1) mite (myth), (2)

legenda (legend), dan dongeng (folktale). Ketiga cerita rakyat tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut.
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a. Mite

Mite adalah cerita prosa rakyat, yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap

suci oleh yang empunya cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk

setengah dewa. Peristiwa yang terjadi dalam mite bukan seperti yang kita kenal

sekarang, dan terjadi pada masa lampau. Mite pada umumnya  mengisahkan

terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya maut, bentuk khas

binatang, bentuk tipografi, gejala alam, dan sebagainya. Mite juga mengisahkan

pertualangan para dewa, kisah percintaan mereka, hubungan kekerabatan mereka,

kisah perang mereka. Selain itu, mite juga menceritakan terjadinya manusia

pertama dan tokoh pembawa kebudayaan (Bascom dalam Danandjaya, 1991: 51).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mite adalah cerita rakyat yang

mengandung unsur-unsur misteri, dunia gaib, dan tentang dewa-dewi yang

dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh empunya cerita. Peristiwa

yang terjadi dalam mite sudah tidak diketahui lagi kapan peristiwa itu terjadi,

karena peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau, sehingga sangat berbeda

dengan dunia yang kita kenal sekarang.

b. Legenda

Danandjaya (19991:66) Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri

yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak

dianggap suci. Legenda ditokohi manusia yang ada kalanya mempunyai sifat-

sifat luar biasa, dan sering juga dibantu makhluk gaib. Berbeda dengan mite,

legenda bersifat sekuler (keduniawian), terjadinya pada masa yang belum terlalu

lampau, dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal kini.
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Legenda erat hubungannya dengan peristiwa sejarah. Legenda sering dianggap

sebagai sejarah kolektif (folk history). Legenda dipercayai oleh beberapa

masyarakat setempat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Walaupun

demikian, karena legenda merupakan cerita yang tidak tertulismaka cerita dalam

legenda biasanya sudah mengalami perubahan sehingga sering kali jauh berbeda

dengan kisah aslinya.

Legenda biasanya bersifat migratoris, yakni dapat berpindah-pindah, sehingga

dikenal luas di daerah-daerah berbeda. Selain itu, legenda acap kali tersebar dalam

bentuk pengelompokan siklus (cycle), yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada

tokoh atau suatu kejadian tertentu.

Jan Harold Brunvand (dalam Danandjaya, 1991:67) menggolongkan legenda

menjadi empat kelompok (1) legenda keagamaan, (2) legenda alam gaib, (3)

legenda perseorangan, (4) legenda setempat.

Legenda keagamaan, legenda ini masih tetap hidup di antara rakyat sebagai tradisi

lisan. Legenda keagamaan ini mengisahkan orang-orang suci (saints) nasrani atau

legenda orang-orang saleh. Di Jawa Tengah orang saleh adalah mengenai para

wali agama Islam, yakni para penyebar agama (proselytizers) Islam pada masa

awal perkembangan agama Islam di Jawa. Para wali itu disebut Wali Songo, atau

sembilan para wali.

Legenda alam gaib, legenda semacam ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap

benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Fungsi legenda semacam ini

untuk meneguhkan kebenaaan “takhyul” atau kepercayaan rakyat. Legenda alam
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gaib merupakan bentuk pengalaman pribadi seseorang, namun isi “pengalaman”

itu mengandung banyak motif cerita tradisional yang khas ada pada kolektifnya,

misalnya mengenai tempat-tempat gaib, cerita mengenai hantu, siluman, ataupun

gejala-gejala alam yang gaib yang ada di masyarakat.

Legenda perseorangan adalah cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu, yang

dianggap oleh yang empunya cerita benar-benar pernah terjadi. Misalnya di Jawa

Timur terdapat legenda tokoh panji, di pulau Bali terkenal dengan legenda

Jayapura.

Legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama

tempat, dan bentuk tipografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah, apakah

berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya. Legenda setempat yang berhubungan

dengan nama suatu tempat adalah Legenda Kuningan, Asal Mula Nama

Banyuwangi, Asal Mula Desa jember, dan lain-lain. legenda setempat yang

berhubungan erat dengan bentuk tipografi suatu tempat antara lain legenda

Tangkuban Perahu yang berasal dari daerah Jawa Barat, Asal Mula Nama

Tengger dan Terjadinya Gunung Batok berasal dari Jawa Timur, dan yang berasal

dari Jawa Tengah terdapat legenda Roro Jonggrang (Danandjaya, 1991:75).

Dapat disimpulkan, legenda adalah cerita rakyat yang bener-benar terjadi, tetapi

tidak dianggap suci oleh empunya cerita. Legenda ditokohi oleh manusia, namun

adakalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, dan sering kali dibantu makhluk-

makhluk ajaib. Tempat terjadi peristiwa dalam legenda adalah dunia yang kita

kenal sekarang, karena waktunya belum terlalu lampau. Legenda digolongkan
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menjadi empat kelompok (1) legenda keagamaan, (2) legenda alam gaib, (3)

legenda perseorangan, (4) legenda setempat.

c. Dongeng

(Danandjaya, 1991:83) Dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusastran lisan,

dongeng penceritaannya tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan

terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran,

berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sugiarto (2015:159) mengemukakan dongeng

adalah cerita berdasarkan pada angan-angan atau khayalan seseorang yang

kemudian diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke genarasi. Karena

hanya khayalan, peristiwa-peristiwa dalam sebuah dongeng adalah peristiwa yang

tidak benar-benar terjadi, misalnya kejadian-kejadian aneh pada zaman dahulu.

Meskipun demikian, tak jarang dongeng dikait-kaitkan dengan sesuatu yang ada

di masyarakat tempat dongeng itu berasal. Tokoh dalam sangat beragam. Tokoh

bisa berupa manusia biasa (seorang nenek, seorang pemuda, anak tiri, dan

sebagainya), binatang, para dewa-dewi ataupun makhluk-makhluk halus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan prosa

rakyat yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan

(fiksi) yang dianggap oleh empunya cerita  suatu hal yang tidak benar-benar

terjadi. Dongeng merupakan cerita yang disampaikan secara terun-temurun dari

generasi ke genarasi. Dongeng berfungsi untuk hiburan, menyampaikan ajaran

moral (mendidik), dan juga sindirin.
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2.1.3 Fungsi Cerita Rakyat

Cerita rakyat mempunyai manfaat bagi masyarakat, karena di dalam cerita rakyat

mengandung nilai-nilai pendidikan maupun nilai-nilai moral yang bermanfaat.

Selain bermanfaat, menurut Hanlon (dalam Haurani, 2015) bahwa dalam

pengajarannya, cerita rakyat itu praktis, menyenangkan dan menarik. Cerita rakyat

yang menarik dapat menghibur pembaca. Pada prosesnya, penceritaan pada cerita

rakyat yang mudah dipahami akan secara tidak langsung membawa pembawa

tertarik dan merasa terhibur. Cerita rakyat tidak berfungsi sebagai

penghibur/pelipurlara dan pengenal identitas suatu negara saja, tetapi berfungsi

juga sebagai alat pendidikan. Bascom (Danandjaya 1991: 19), menyatakan bahwa

pengkajian folklor lisan yang di dalamnya termuat cerita rakyat memiliki fungsi

antara lain: (a) sebagai sistem proyeksi (projective system), yakni sebagai alat

pencermin angan-angan suatu kolektif; (b) sebagai alat pengesahan pranata-

pranata dan lambang-lambang kebudayaan; (c) sebagai alat pendidikan anak

(pedagogical device); dan (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-

norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.

2.1.4 Hakikat Cerita Rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi

Cerita rakyat merupakan bagian dari folklor lisan. Cerita rakyat merupakan hasil

budaya bersama yang lahir dari kekosongan komunikasi yang sudah bertahun-

tahun lamanya. Cerita rakyat juga termaksud ke dalam sastra lisan. Sastra lisan

merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat dan diwariskan turun-temurun secara lisan sebagai milik

bersama. Jenis sastra lisan tidak hanya digunakan sebagai alat hiburan saja, tetapi
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sastra lisan dapat digunakan sebagai alat pendidikan, alat pencerminan sikap, dan

alat pemeliharaan norma-norma masyarakat.

Menurut (Danandjaya, 1991:1-2) cerita rakyat merupakan bagian dari folklor lisan

yang folklore yang memang murni. Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu

kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam

apa saja. Secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan

maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat .

Pengertian cerita rakyat menurut (Sudjiman dalam Santosa, 2013: 60), cerita

rakyat adalah kisahan anonim yang tidak terikat pada ruang dan waktu, beredar

secara lisan di tengah masyarakat. Dengan perkembangan teknologi dan media

cetak, cerita rakyat masih bisa dinikmati saat ini meski tidak dengan tuturan dari

mulut kemulut lagi.

Berdasarkan uraian mengenai cerita rakyat di atas, dapat disimpulkan bahwa

cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi merupakan karya

sastra berupa sastra lisan atau folklor yang dapat memberikan ajaran-ajaran

kebaikan berupa nilai-nilai karakter kepada pembaca melalui karakter tokoh dan

peristiwa yang digambarkan oleh pengarang. Dalam cerita mengandung pesan

amanat yang tersirat dalam setiap ceritanya yang mampu memberikan pemahaman

kepada pembaca mengenai kehidupan. Cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal

Usul Kuto Bumi disebut sebagai cerita rakyat karena cerita tersebut

pelestaraiannya melalui mulut-kemulut, hidup di kalangan rakyat, dan hampir

semua masyarakat mengenal cerita tersebut. Kedua cerita tersebut tergolong

dalam cerita rakyat yang berbentuk legenda karena dianggap benar-benar terjadi
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tetapi tidak sakral, serta dipandang sebagai “sejarah” kolektif. Cerita Asal Usul

Way Linti ditokoh oleh manusia bernama Linti yang mempunyai sifat baik. Tokoh

Linti dalam akhir cerita menghilang secara tiba-tiba bersamaan dengan sesaji

bawaannya yang diletakkan di lubang dasar sungai. Cerita tersebut juga tergolong

dalam legenda setempat karena berhubungan dengan nama suatu tempat,

topografi, dan daerah. Asal Usul Way Linti berkaitan dengan nama mata air yang

ada di dasar sungai di desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten

Pesawaran Lampung. Oleh masyarakat, sungai yang terdapat mata airnya itu

diberi nama Sungai Way Linti. Sedangkan cerita Asal Usul Kuto Bumi ditokohi

oleh Raja Paniaka Dalam dan anaknya bernama Muhammad yang memiliki sifat

Nasionalisme menjunjung leluhur kota kelahirannya. Cerita tersebut tergolong

legenda daerah setempat karena menceritakan asal-usul nama suatu daerah/tempat

yaitu, nama Kuto Bumi. Nama Kuto Bumi sekarang menjadi Kotabumi dan kini

menjadi ibu kota Lampung Utara.

2.2 Hakikat Nilai-nilai Karakter

Nilai berasal dari bahasa Latin valeʹ rȇ yang artinya berguna, maupun akan,

berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik,

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang akan kelompok orang.

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan,

dikejar, dihargai, berguna dan membuat orang yang menghayatinya menjadi

bermatabat (Adisusilo, 2014: 56).

Menurut Steeman dalam Adisusilo, 2014: 56, nilai adalah sesuatu yang memberi

makna pada hidup, memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah
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sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan

seseorang. Nilai itu lebih sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir

dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang

terwujud dalam pikiran, sikap perasaan, perilaku dan perbuatan berdasarkan

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai karakter

adalah nilai-nilai berupa keyakinan atau pola pikir yang terdapat pada diri

manusia untuk bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan noma agama, hukum,

tata krama, budaya, dan adat istiadat.

2.2.1 Jenis-jenis Nilai Karakter

Jenis-jenis nilai karakter telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan

menjadi nilai utama, yaitu nila-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan.

Nilai-nilai karakter dan deskripsinya sebagai berikut (Prof. H. Pupuh, Dr. AA.

Suryana, Fenny, 2013:78-80):

a. Nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan

Religiius: pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu

berdararkan pada nilai-nilai ketuhanan/ajaran agamanya.
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b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri

1) Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik

terhadap diri dan pihak lain.

2) Bertanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya). Negara dan Tuhan

Yang Maha Esa.

3) Bergaya hidup sehat

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaaan yang baik dalam menciptakan

hidup sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat menggangggu

kesehatan.

4) Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan.

5) Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (bekerja) dengan sebaik-

baiknya.

6) Percaya diri

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya

setiap keinginan dan harapannya.
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7) Bersikap wirausaha

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenai

produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru,

memasarkannya, serta permodalan untuk operasinya.

8) Berpikir logis, kritis, dan inovatif

Berpikir dan melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan atau logika untuk

menghasilkan cara atau hasil baru dan temuktakhir dari apa yang telah

dimiliki.

9) Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam

menyelesaikan tugas-tugas.

10) Ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih

mendalam  dan luas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

11) Cinta ilmu

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

c. Nilai karakter yang hubungannya dengan sesama

1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak

diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri dan orang

lain.
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2) Patuh pada aturan-aturan sosial

Sikap mennurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan

masyarakat dan kepentingan umum.

3) Menghargai karya dan prestasi orang lain

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati

keberhasilan orang lain.

4) Santun

Sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata

perilakunya kesesama orang.

5) Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai  sama hak dan

kewajiban dirinya dan orang lain.

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan

Peduli sosial dan lingkungan; sikap dan tindakan yang selalu berupaya

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan

mengembangkankan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang

sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan

masyarakay yang membutuhkan.

e. Nilai kebangsaan

1) Nasionalis

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan

fisik, sosial, budaya, dan politik bangsanya.
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2) Menghargai keberagaman

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik

yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun agama.

2.3 Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMP

Pengajaran sastra bertujuan untuk terwujudnya kemampuan siswa mengapresiasi

sastra secara memadai. Pembelajaran apresiasi sastra Lisan (cerita rakyat)

merupakan bagian dari pembelajaran sastra. Hakikat pembelajaran sastra

membawa siswa ke arah pengalaman sastra (literaty experimence). Dengan

demikian, sikap responsif dan sensitif diharapkan muncul secara wajar. Siswa

menghayati dan menelusuri sendiri setiap karya secara total dan utuh, bukan

penghayatan yang bersifat intelektual belaka, tetapi unsur efektiflah yang

memegang peranan penting. Djoko (2009: 34), mengemukakan bahwa apresiasi

sastra adalah proses (kegiatan) pengindahan, penikmatan, penjiwaan, dan

penghayatan karya sastra secara individual dan momentan, subjektif dan

eksistensial, rohaniah dan budiah, khusuk dan kafah, dan intensitas dan total

supaya memperoleh sesuatu daripadanya sehingga tumbuh, berkembang, dan

terpiara kepeduliaan, kepekaan, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan terhadap

karya sastra. Selain pendapat di atas, Rusyana (1984: 322), mendefinisikan

apresiasi sastra sebagai  pengenalan dan pemahaman yang tepat terhadap nilai

sastra, dan kegairahan kepadanya, serta kenikmatan yang timbul sebagai akibat

semua itu.
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Berdasarkan pengertian apresiasi sastra di atas, dapat disimpulkan pembelajaran

apresiasi sastra bukan hanya sekedar membaca karya sastra, tetapi lebih lanjut

untuk memahami karya sastra sehingga nilai-nilai yang diungkap pengarang

melalui karya sastra dapat dipahami dan dinikmati oleh siswa/pembaca, sehingga

siswa memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dalam menghadapi berbagai

masalah. Mengapresiasi sastra akan lebih mudah dengan cara menikmati,

menjiwai, dan mengahayati karya sastra secara total. Dengan apresiasi sastra kita

dapat mengetahui persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari dan

melatih kita untuk lebih peka dengan segala hal. Apresiasi sastra juga memberikan

kita rasa kecintaan dan kepedulian terhadap karya sastra. Selain itu, dalam

apresiasi sastra juga melatih kita untuk membaca peristiwa-peristiwa yang telah

lewat, sehingga kita dapat mengetahui sejarah dari bangsa Indonesia. Apresiasi

sastra bertujuan mengasah sikap peka terhadap persoalan hidup, mempertebal

nilai moral, nilai estetik dalam diri, untuk dapat memahami dan memperoleh nilai-

nilai dalam karya sastra. Hal tersebut mengingat bahwa karya sastra hadir juga

dari kehidupan itu sendiri. Karya sastra menginterpretasikan dunia nyata ke dalam

dunia imaji. Bukan berarti setelah kita mengapresiasi sastra, kita tidak

memerlukan berinteraksi dengan lingkungan, hanya saja untuk memudahkan kita

mengenali segala bentuk yang ada di dalam kehidupan.

Apresiasi memiliki tingkatan, karena apresiasi seseorang dapat dikembangkan ke

arah yang lebih tinggi. Apresiasi tingkat pertama terjadi apabila seseorang

mengalami yang ada dalam sebuah karya secara intelektual, emosional, dan

imajinatif dengan karya sastra. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya

intelektual pembaca bekerja lebih giat, pembaca mulai mengambil makna dan
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pesan dari membaca sebuah sastra, dan tentang hal yang tersembunyi di belakang

alur, dan lain-lain. Tahap ketiga pembaca menyadari pula hubungan karya sastra

dengan dunia di luarnya (Rusyana, 1984: 322-323).

Syah (2003: 234), mengemukakan bahwa seorang siswa dianggap sukses secara

efektif dalam belajar sastra apabila ia telah menyenangi, memahami, menghayati,

serta menikmati karya sastra yang telah dibacanya, seterusnya menjadikannya

sebagai sistem nilai diri. Kemudian pada gilirannya siswa tersebut menjadikannya

sistem nilai itu sebagai penuntun hidup, baik dikala suka maupun duka.

Dengan demikian pembelajaran apresiasi sastra cerita rakyat di SMP dapat

dilakukan dengan tahap yang telah dikemukakan di atas, siswa dituntun untuk

menyenangi, memahami, menghayati, menikmati, dan menerapkan.

1. Menyenangi karya sastra pada tahap ini, siswa berhadapan dengan suatu

karya sastra, pada penelitian ini karya sastra berupa cerita rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi. Kemudian siswa mengambil suatu

tindakan berupa membaca, melihat atau menonton, dan mendengarkan suatu

karya sastra tersebut dalam proses pembelajaran.

2. Memahami karya sastra pada tahap ini, siswa melakukan tindakan meneliti

serta menganalisis unsur-unsur yang membangun cerita rakyat, baik unsur

intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Dengan kegiatan tersebut siswa dapat

menyimpulkan cerita rakyat yang telah dibaca, dan kemudian menilai apakah

cerita rakyat tersebut termasuk cerita rakyat yang baik atau tidak, dan

bermanfaat atau tidak.
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3. Menghayati karya sastra yang dilakukan oleh pembaca dan pada konteks ini

merupakan peserta didik, mereka dalam menghayati sebuah karya sastra akan

merasakan emosi yang ditimbulkan dari imajinasi. Selain itu, dalam

menghayati karya sastra, peserta didik melakukannya dengan kegiatan

menafsirkan atau mendeskripsikan apa yang telah dianalisis sesuai dengan

argumen siswa masing-masing terhadap karya sastra yang telah dibacanya.

4. Menikmati karya sastra pada fase ini yaitu siswa telah mampu merasakan

secara mendalam berbagai keindahan yang didapatkannya di dalam karya

sastra. Perasaan itu akan membantunya menemukan nilai-nilai tentang

manusia dan kemanusiaan, tentang hidup dan kehidupan yang diungkapkan di

dalam karya itu.

Menurut Rusyana (1984:322), “kemampuan mengalami pengalaman pengarang

yang tertuang di dalam karyanya dapat menimbulkan rasa nikmat pada pembaca.”

Selanjutnya dikatakan, “Kenikmatan” itu timbul karena:

a) Merasa berhasil dalam menerima pengalaman orang lain

b) Bertambah pengalaman sehingga dapat menghadapi kehidupan lebih baik

c) Kekaguman akan kemampuan sastrawan dalam mengerahkan segala alat

yang ada pada medium seninya sehingga ia berhasil memperjelas,

memadukan, dan memberikan makna terhadap pengalaman yang

diolahnya

d) Menikmati sesuatu demi sesuatu itu sendiri, yaitu kenikmatan estetis.

5. Penerapan, pada tahap ini siswa mencoba menerapkan nilia-nilai yang ia

hayati dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan itu akan menimbulkan
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perubahan perilaku. Tahap yang terkhir ini sangat berpengaruh pada

penanaman nilai-nilai karakter pada siswa SMP dengan pembelajaran nilai

karakter berdasarkan cerita rakyat. Dengan pembelajaran cerita rakyat dalam

penelitian ini yaitu Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi setelah

siswa menyenangi (membaca, mendengarkan, atau menonton), memahami,

memnghayati, menikmati, pada tahap penerapan inilah yang nantinya akan

menjadikan siswa mengetahui nilai mana yang baik dan buruk dalam

kehidupan bermasyarakat.

Dengan pembelajaran apresiasi sastra pada materi cerita rakyat Asal Usul Way

Linti dan Asal Usul Kuto Bumi yang memuat nilai-nilai karakter, dapat

membentuk kepribadian dan nilai-nilai universal pada diri siswa SMP.

Pembelajaran apresiasi sastra dan pendidikan karakter dapat berjalan beriringan

dan dapat saling mendukung. Hal ini didukung oleh Rahmanto (1992:16)

pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya

meliputi 4 manfaat, yaitu membantu ketrampilan berbahasa, meningkatkan

pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang

pembentukan watak. Sehubungan dengan pembentukan karakter atau watak,

pengajaran sastra mampu membimbing peserta didik untuk lebih peka dalam

menunjuk mana yang bernilai dan tidak bernilai serta memberikan bantuan dalam

mengembangkan kualitas kepribadiannya.
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2.4 Pemilihan Bahan Pengajaran

Pengajaran yang disajikan kepada para siswa harus sesuai dengan kemampuan

siswanya pada suatu tahapan pengajaran tertentu. Belajar memang merupakan

upaya yang memakan waktu cukup lama, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu,

dari yang sederhana sampai yang rumit. Sesuai dengan tingkat kemampuan para

siswa, karya sastra yang akan disajikan hendaknya juga diklasifikasikan

berdasarkan tingkat  kesukarannya dan kriteria-kriteria tertentu lainnya. Tanpa

adanya kesesuian antarsiswa dengan bahan yang diajarkan, pelajaran yang

disampaikan akan gagal (Rahmanto, 1992: 26-27).

Salah satu karya sastra yang dapat dijadikan bahan ajar, yaitu cerita rakyat.

Namun, tidak semua cerita rakyat bisa dijadikan pedoman dalam pemilihan bahan

ajar. Hal tersebut terjadi karena terkadang di dalam cerita rakyat terdapat nilai-

nilai negatif. Kebanyakan, orang tua menganggap bahwa semua cerita rakyat bisa

dijadikan pedoman. Pada saat itulah peran seorang guru dalam memilih bahan ajar

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran (Hourani, 2015). Untuk

menunjang kesuksesan pembelajaran sastra maka diperlukam bahan ajar yang

mampu membuka butir-butir kebermaknaan bagi pembacanya, yaitu para siswa.

Karya sastra yang dijadikan bahan ajar hendaklah karya sastra yang telah

dipersiapkan sesuai dengan tingkat kematangan psikologi siswa, dan sesuai

dengan dunia siswa. Menurut Sukristanto (2003: 241-242) agar guru tidak

terjebak dengan karya sastra sebagai bahan ajar yang kurang baik maka perlu

diperhatikan beberapa hal berikut ini:

a. Karya sastra yang dipilih harus memenuhi standar sastra. Karya sastra yang

memiliki standar sastra yaitu memiliki nilai manfaat dan menghibur. Karya
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sastra harus dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek untuk

pembaca. Selain memberikan manfaat, karya sastra juga harus dapat

menghibur pembaca.

b. Membangun siswa lebih mendewasakan diri melalui kontak langsung dengan

masalah-masalah kemanusiaan. Maksud dari itu semua yaitu bahwa karya

sastra sebisa mungkin menghadirkan konflik atau permasalahan dalam tokoh

yang nantinya menjadikan siswa berpikir lebih kritis terhadap segala bentuk

kehidupan di dunia nyata ini.

c. Memiliki dasar humanisme. Humanisme adalah genre sastra yang

mengandung nilai kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat manusia,

serta menggambarkan situasi dan kondisi manusia dalam menghadapi aneka

masalah kehidupan.

d. Mampu menyampaikan kebenaran. Karya sastra yang mampu menyampaikan

kebenaran adalah bahwa isi yang terdapat di dalamnya memiliki kisah nyata

dan bukan hanya mengenai imajinasi.

e. Mampu memerangi nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya sikap apatis,

ilusi, dan menarik diri. Karya sastra yang dimaksudkan adalah memiliki nilai

yang mencerminkan jiwa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan dapat

menimbulkan jiwa simpati maupun empati dengan sesama manusia

khususnya.

Selain hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, dalam pemilihan bahan ajar juga

harus mempertimbangkan beberapa kriteria lain. Ali Imron (2013: 36-42), agar

dapat memilih bahan pengajaran sastra dengan tepat, beberapa kriteria perlu

dipertimbangkan, yaitu
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A. Latar Belakang Sosial Budaya

Pemilihan bahan ajar sastra, harus diperhatikan latar belakang budaya siswa yang

mengacu pada ciri khas masyarakat tertentu dengan segala variasinya yang

meliputi: pranata sosial, stratifikasi sosial, norma tradisi, etos kerja, lembaga,

hukum, seni, kepercayaan, agama, sistem kekerabatan, cara berfikir, mitologi,

etika, dan sebagainya. Dengan demikian, latar belakang karya sastra perlu

diperhatikan seperti: sejarah, politik, sosiologis, kultur, kepercayaan, agama dan

sebagainya.

Mudah dipahami bahwa pada umumnya para siswa akan lebih mudah tertarik

pada karya sastra dengan latar belakang yang akrab dengan kehidupannya. Lebih-

lebih jika karya sastra itu mengangkat tokoh yang berasal dari lingkungan

sosialnya dan memiliki kesamaan budaya dengan mereka. Bahan ajar  akan

mudah diterima oleh siswa jika dipilih karya sastra yang memiliki latar cerita

yang dekat dengan dunianya.

Dalam konteks ini, guru sastra harus membaca apa yang diinginkan atau diminati

siswa. Artinya, guru menggunakan perspektif siswa, bukan perspektifnya sendiri

yang sering berbeda dengan siswa. Dengan demikian, guru sastra akan dapat

menyajikan karya sastra dengan dunianya.

Pemilihan karya sastra yang dekat dengan latar belakang siswa itu memiliki

beberapa keuntungan: (1) hal itu menunjukkan perlunya karya sastra yang

membumi, yang dekat dengan dunia pembaca; (2) menyadarkan kepada siswa

akan kekayaan budaya masyarakat kita dengan kompleks dan unik; dan (3)
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menanamkan kesadaran akan pentingnya budaya sendiri (lokal, nasional) dulu

sebelum mengenal budaya global.

Pemilihan bahan ajar dengan kriteria latar belakang sosial budaya perlu dilakukan

selain harus dekat dengan kehidupan siswa, perlu juga memperhatikan nilai-nilai

yang diperoleh oleh siswa juga, hal ini berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam bahan

ajar tersebut memiliki karakter atau perilaku yang memang terdapat dalam suatu

daerah tertentu. Hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakter-

karakter sendiri yang membedakan antardaerah.

B. Aspek Psikologis

Secara psikologis, setiap orang mengalami perkembangan, sehingga seorang anak

akan berbeda dengan orang dewasa. Dalam menanggapi bacaan sastra pun taraf

perkembangan kejiwaan seseorang sangat berperan. Perkembangan psikologi

seseorang pasti pengalami tahap-tahap tertentu dan tiap tahap memiliki

kecenderungan tertentu pula. Oleh karena itu, tahap-tahap perkembangan

psikologis anak harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan ajar sastra. Jika

bahan ajar sastranya tepat sesuai dengan tahap perkembangan psikologisnyamaka

terbukalah kemungkinan bahwa pengajaran sastra akan diminati.

Satu hal yang harus dicatatbahwa perkembangan psikologis siswa juga akan

berpengaruh besar terhadap: etos belajar, daya penalaran, daya ingat, minat

mengerjakan tugas, kerja sama dengan teman lain, pemahaman terhadap situasi,

dan pemecahan masalah yang timbul. Makin sesuai dengan tingkat perkembangan
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psikologisnya, siswa makin berminat mengikuti pengajaran sastra, dan demikian

pula sebaliknya.

Berkaitan dengan tingkat perkembangan psikologi siswa, Thomas and Burke,

(2016), mengemukakan bahwa dalam memilih dan menggunakan materi atau

buku, hendaknya terlebih dahulu mengetahui keinginan siswa sesuai dengan usia

siswa. Usia 6-8 cenderung lebih menyukai materi yang mengandung kemiripan

karakter pada diri mereka, sedangkan remaja atau usia 15-17 tahun lebih

menyukai topik yang mereka alami dalam kehidupan.

Ditinjau dari usianya, ada empat tahap perkembangan siswa, yakni (1) usia 8-9

tahun adalah tahap penghayal; (2) usia 10-12 tahun adalah tahap romantik; (3)

usia 13- 16 tahun adalah tahap realistik; dan (4) usia 16 tahun ke atas adalah tahap

generalisasi (Moody, 2003: 36-38).

Dengan demikian, siswa SMP termasuk dalam kategori ketiga, yakni tahap

realistik. Pada tahap ini, anak sudah bener-benar terlepas dari dunia fantasi dan

sangat berminat pada realitas, atau apa yang benar-benar terjadi. Siswa sudah

tidak lagi hanya berimajinasi, karena kepekaan anak terhadap dunia nyata sudah

muncul, sehingga siswa mulai berpikir sesuai dengan fakta/kenyataan.

Secara psikologis, siswa SMP merupakan anak remaja yang pada umumnya telah

memasuki fase yang dikenal dengan masa pubertas. Pada masa itu, siswa

cenderung ingin menunjukkan sikap mandiri, idealis, dan moralis. Sesuai dengan

fenomena psikologis itu maka karya sastra yang dapat dijadikan sebagai bahan

ajar sastra adalah yang bertema perjuangan, kepahlawanan, kritik sosial,
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percintaan, kepercayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan ajar

yang sesuai dengan tahapan ini. Bahan ajar yang sesuai atau dibutuhkan peserta

didik yaitu yang di dalamnya memuat mengenai pendidikan karakter sehingga

siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Karena pada

tahap ini peserta didik sedang dalam proses pengembangan diri untuk menghadapi

kedewasaan kelak.

Berdasarkan uraian di atas, kriteria mengenai psikologis memang sangat penting

dalam proses pemilihan bahan ajar. Psikologi siswa dan bahan ajar yang

dipergunakan sangat mempengaruhi motivasi belajar serta karakter yang nantinya

akan diperoleh. Pola pikir siswa akan terpengaruh dengan bahan ajar yang

diberikan sehingga bahan ajar memang harus sesuai dengan tingkat psikologi

yang sudah diuraikan di atas.

C. Aspek Kebahasaan

Aspek kebahasaan dalam karya sastra termasuk di dalamnya adalah stilistika.

Dalam hal ini meliputi kosakata yang dipakai sastrawan, struktur kata dan

kalimat, idiom, metafora, majas, citraan, dan lain-lain sebagai ‘bungkus’ (surface

structure) atas gagasan sastrawan, dan sebagainya. Guru harus memperhatikan

konteks dan isi wacana (deep structure). Termasuk referensi yang tersedia.

Selain itu, guru sastra harus mempertimbangkan pula teknik penulisan yang

dipakai sastrawan, ciri-ciri kebahasaan khas pengarang yang bersangkutan, kohesi

atau hubungan antarkalimat, ungkapan, dan komunitas pembaca yang menjadi

target sastrawan. Sehingga, dengan demikian siswa diharapkan dapat memahami

bahasa dengan segala fenomena yang dipakai dalam karya sastra.
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Perlu ditekankan dalam konteks ini adalah guru sastra diharapkan dapat

memahami benar tingkat kemampuan kebahasaan para siswanya sehingga dapat

memiliki karya sastra yang tepat. Memang dalam praktiknya, bahasa tidak dapat

dilepaskan dari unsur-unsur lain dalam karya sastra yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kriteria kebahasaan dalam pemilihan bahan ajar, siswa

diharapkan mampu menghayati dan memahami konteks yang terdapat dalam

bahan ajar tersebut dengan tujuan pengarang. Guru juga harus memperhatikan

tingkat kebahasaan siswa, seberapa besar tingkat kebahasaan siswa dapat

diketahui dengan cara mengetahui minat membaca siswa tersebut. Hal ini juga

dapat diketahui dengan daftar peminjaman buku bacaan yang terdapat di

perpustakaan sekolah masing-masing. Seberapa besar minat baca siswa

mempengaruhi tingkat kebahasaan yang dimilikinya.

D. Nilai Karya Sastra

Guru sastra juga harus pula mempertimbangkan karya sastra yang memiliki bobot

literer, atau memiliki nilai sastra yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

konteks ini, guru sastra dapat memilih karya sastra yang sudah diterbitkan oleh

sebuah penerbit yang terpercaya. Karya sastra yang telah diterbitkan tentunya

sudah melalui seleksi oleh para pakar sehingga tidak diragukan lagi nilai

literernya.

Selain guru memilih bahan ajar dengan cara melihat penerbitnya, guru juga

diharapkan mampu mengetahui pengarang yang memiliki nilai karya sastra yang

baik juga. Hal ini berkaitan juga dengan penerbit zaman sekarang banyak yang
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kurang memperhatikan isi karya tersebut, mereka juga tidak mau rugi

memperhatikan tingkat komersil. Pengarang besar tidak menjamin karya sastra

tersebut baik, sekarang banyak penerbit yang mementingkan bisnis dibanding

tingkat karya sastra baik atau tidak.

E. Aspek Keragaman Karya Sastra

Keragaman bahan ajar sastra baik keragaman bentuk yang konvensional dan

inkonvensional yang literer dan populer maupun keragaman isi atau gagasan yang

dikandungnya kemanusiaan, kepekaan sosial, budaya, kebangsaan, kepahlawanan,

perjuangan hak asasi, percintaan, keyakinan dan keagamaan perlu diperhatikan.

Dengan bahan ajar yang variatif, niscaya terbuka peluang bahwa siswa akan

“jatuh cinta kepada sastra” dan tidak akan mengalami kejenuhan, sebab siswa

akan dapat menikmati sajian sastra yang beraneka ragam genre sastra dengan

aneka bentuk dan isinya.

Berkaitan dengan keberagaman karya sastra, guru juga dapat memilih beberapa

pengarang dan bukan hanya memilih bahan ajar atau karya sastra yang diciptakan

seorang pengarang saja. Setiap pengarang secara otomatis memiliki bentuk yang

berbeda-beda. Namun, apabila bahan ajar yang digunakan merupakan cerita

rakyat, keragaman dari beberapa versi juga dapat dilakukan. Perbedaan versi antar

cerita rakyat juga sudah memiliki perbedaan satu sama lain.

Dari penjabaran mengenai pemilihan bahan ajar sastra, dapat disimpulkan bahwa

tidak semua karya sastra dapat dijadikan materi atau bahan ajar. Perlu adanya

pemillihan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik pemilihan bahan ajar

sastra yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu latar belakang siswa, psikologi
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siswa, kebahasaan, nilai karya sastra, keragaman karya sastra, dan mampu

menyampaikan kebenaran. Akan lebih baik, jika materi atau bahan ajar tersebut

mampu membentuk pribadi peserta didik yang sejalan dengan penanaman

pendidikan karakter. Prinsip dan kriteria yang telah dikemukakan di atas tidak

saling bertentangan, namun keduanya saling melengkapi untuk dapat mempunyai

bahan ajar yang sesuai dalam proses pembelajaran.

2.5 Hakikat Materi Ajar

Materi ajar terdiri dari dua kata, yakni materi dan ajar. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2010) materi diartikan dengan benda; bahan; segala sesuatu

yang tampak. Sedangkan Ajar diartikan dengan petunjuk yang diberikan kepada

orang supaya diketahui (diturut). Berdasarkan arti kata tersebut, materi ajar

diartikan dengan sesuatu yang tampak sebagai petunjuk yang diberikan kepada

peserta didik berupa materi yang akan diterima oleh peserta didik.

Materi pembelajaran pada dasarnya adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan

informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan

implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar

(KBM) di kelas (Daryanto, 2014: 171). Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan

tertulis maupun bahan tidak tertulis.

Bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum

yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam

rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan

pendidikan tertentu. Materi pembelajaran biasanya diambil dari buku teks oleh
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guru, namum sebenarnya materi pembelajaran bisa diambil dari berbagai sumber

(Wina Sanjaya, 2009: 60).

Dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran (Depdiknas, 2008: 03)

dijelaskan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar

kompetensi yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi ajar adalah

segala bentuk isi dari materi pelajaran yang digunakan untuk membantu

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang

dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis.

2.5.1 Pengembangan Bahan ajar Berbasis Cerita Rakyat untuk Siswa

Pengembangan materi ajar yang disusun pada penelitian ini adalah materi ajar

berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi dengan

pendekatan pembelajaran nilai-nilai karakter yang berbentuk materi ajar cetak

(buku). Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Research and

Development (R&D). Pengambangan tersebut akan menghasilkan buku materi

ajar sastra cerita rakyat, pada tahapan R&D penulis melakukan desain materi

menggunakan cerita rakyat dan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai  karakter tersebut

dimasukkan pada butir materi, cerita rakyat, dan dalam bentuk soal latihan dan

evaluasi. Sehingga pada pengembangan ini tidak hanya pembelajaran sastranya

saja, tetapi terdapat pembelajaran karakter bagi siswanya.
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Materi pembelajran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan

kurikulum, materi pembelajaran perlu dipersiapkan agar pelaksanaan

pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Oleh sebab itu dalam

pengembangan materi ajar sastra berbasis cerita rakyat dengan nilai-nilai karakter

dalam pengembangannya perlu memperhatikan sejumlah komponen

pengembangan materi  ajar yang terkait satu sama lain. Komponen tersebut yaitu

fakta, kejelasan norma, konsep, dan nilai (Adisosilo, 2014: 215). Berikut

penjabarannya.

1. Adanya fakta atau data/tingkah laku/perbuatan/objek materi yang

dikembangkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya

dalam pembelajaran sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal

Usul Kuto Bumi: (1) Peristiwa munculnya mata air Way Linti yang tertuang

dalam cerita rakyat, serta terjadinya nama daerah Kuto Bumi pada cerita Asal

Usul Kuto Bumi (2) cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto

Bumi merupakan cerita rakyat berbentuk legenda, (3), karakteristik para tokoh

yang dibuat sesuai dengan pembelajaran nilai.

2. Setelah fakta atau tingkah laku/perbuatan jelas maka komponen selanjutnya

adalah kejelasan norma (moral/agama, hukum, sosial, sopan santun) yang

mendukung tingkah laku/perbuatan seseorang. Tujuannya agar peserta didik

menyadari kontekstualitas berlakunya suatu norma dengan tingkah laku/

perbuatan tertentu. Contoh dalam pembelajaran sastra berbasis cerita rakyat

Asal Usul Way Linti yaitu religi, jujur, bertanggung jawab, kerja keras,
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santun, menghargai karya dan prestasi orang, peduli sosial, dan nasionalisme.

Sedangkan cerita rakyat Asal Usul Kuto Bumi yaitu religi dan nasionalisme.

3. Komponen berikutnya adalah kejelasan konsep/definisi/dalil yang mendukung

atau terkait dengan fakta/kejadian/tingkah laku yang dipaparkan dengan

materi ajar. Konsep/definisi diperlukan untuk menganalisis atau

mengklasifikasikan fakta/tingkah laku yang mendukung materi ajar agar

komponen norma dan nilai mendapat kejelasan pemahaman. Contoh dalam

pembelajaran sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi dengan pendekatan pembelajaran nilai: pengertian cerita rakyat

(Legenda), jenis-jenis cerita rakyat, ciri-ciri legenda, unsur-unsur pembangaun

legenda dan pengertian nilai-nilai karakter.

4. Jika konsep/dalil atau definisi sudah jelas maka komponan terakhir adalah

nilai-nilai (values) yang terkandung di dalam peristiwa/tingkah laku, nilai

akan menjadi jelas jika fakta/peristiwa membawa nilai jelas. Nilai yang

bersifat abstrak selalu melekat pada fakta atau peristiwa tertentu. Contoh

dalam materi ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti danAsal

Usul Kuto Bumi: bagaimana menyikapi, memberi penilian terhadap para

tokoh, dan nilai apa yang dapat diteladani, serta aplikasinya dalam kehidupan

sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan materi

ajar sesuai dengan pendekatan pembelajaran nilai harus memperhatikan

komponen atau jenis materi pembelajaran seperti fakta, norma, konsep, dan nilai.
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2.5.2 Langkah-langkah Penyusunan Bahan Ajar Cetak (Materi Ajar)

Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan siswa (LKS), modul,

brosur atau leaflet, Wallchart, Foto/Gambar, Model/Maket. Dalam menyusun

bahan yang perlu diperhatikan adalah bahwa judul atau materi yang disajikan

harus berintikan KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik, di

samping itu menurut Steffen-Peter Ballstaedt (dalam Depdiknas, 2008: 18),

bahan ajar cetak harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Susunan tampilan, yang menyangkut: Urutan yang mudah, judul yang

singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan tugas

pembaca.

b) Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat,

jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang.

c) Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, check list

untuk pemahaman.

d) Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan.

e) Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf yang

digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks terstruktur, mudah

dibaca.

f) Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, lembar

kerja (work sheet).

Dalam pengembangan bahan ajar ada teknis tersendiri, salah satunya jenis bahan

ajar cetak adalah buku, (Depdiknas, 2008: 20) mengemukakan langkah-langkah

dalam menulis bahan ajar cetak berbentuk buku, yaitu sebagai berikut.
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a) Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya.

b) Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan SK yang akan

disediakan bukunya.

c) Merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek yang

diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi.

d) Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, upayakan untuk

menggunakan referensi terkini dan relevan dengan bahan kajiannya.

e) Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya.

f) Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang.  Jika ada

kekurangan segera dilakukan penambahan.

g) Memperbaiki tulisan.

h) Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi misalnya

buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.

2.6 Penilaian Buku Materi Ajar

Terkait penilain buku materi ajar, penulis melakukan evaluasi terhadap buku

materi ajar yang telah dibuat. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

buku materi ajar yang telah dibuat sudah baik ataukah masih ada hal yang perlu

diperbaiki. Teknik penilaian buku materi ajar ini dilakukan oleh penilaian ahli

materi, guru Bahasa dan Sastra Indonesia, dan siswa SMP kelas VII.

Munurut (Depdiknas, 2008: 28), bahan ajar maupun buku materi ajar dapat

dikatan layak apabila memenuhi empat komponen kelayakan bahan ajar/buku

materi ajar, yaitu (1) kelayakan isi, (2) kebahasaan, (3) sajian, dan (4) kegrafisan.
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Empat aspek kelayakan tersebut akan dijabarkan dalam beberapa indikator,

sebagai berikut komponen dan aspek kelayakannya.

a. Komponen kelayakan isi mencakup, antara lain:

1) Kesesuaian dengan SK, KD

2) Kesesuaian dengan perkembangan anak

3) Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar

4) Kebenaran substansi materi pembelajaran

5) Manfaat untuk penambahan wawasan

6) Kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai-nilai sosial

b. Komponen kebahasaan antara lain mencakup:

1) Keterbacaan

2) Kejelasan informasi

3) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar

4) Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat)

c. Komponen penyajian antara lain mencakup:

1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai

2) Urutan sajian

3) Pemberian motivasi, daya tarik

4) Interaksi (pemberian stimulus dan respond)

5) Kelengkapan informasi

d. Komponen kegrafikan antara lain mencakup:

1) Penggunaan font; jenis dan ukuran

2) Lay out atau tata letak
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3) Ilustrasi, gambar, foto

4) Desain tampilan

Berdasarkan penjabaran di atas, masing-masing komponen harus dapat terpenuhi

kelayakannya untuk dapat digunakan sebagai buku bahan ajar sastra berbasis

cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi di Sekolah Menengah

Tingkat Pertama.

2.7 Hakikat Kurikulum 2013

Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, di sana dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sisdiknas, 2003:05)

Sedangkan  pengertian kurikulum menurut Hamalik (2014:16) ialah jangka waktu

pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh

ijasah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijasah.

Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat

penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh

perolehan suatu ijasah tertentu.

Berdasarkan definisi kurikulum di atasmaka dapat disimpulkan bahwa kurikulum

adalah perencanaan dalam pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
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Kurukulum sifatnya dinamis dan selalu mengalami perubahan dan

pengembangan, semua itu dilakukan karena mengikuti perkembangan dan

tantangan zaman. Di Indonesia telah menerapkan 10 kurikulum yaitu kurikulum

1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), KTSP (2006), dan

kurikulum 2013. Kurikulum yang digunakan saat ini 2015/2016 masih

menggunakan KTSP, dan ada juga yang menggunakan kurikulum 2013, tetapi

pada tahun 2017 semua sekolah akan menggunakan kurikulum 2013 yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Egan

(2003:10) bahwa kurikulum digunakan hanya untuk sementara waktu. Hal

tersebut tentunya tidak menuntut kemungkinan dapat berubah. Perubahan tersebut

bisa terjadi karena konteks zaman tersebut, atau perkembangan zaman.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang

penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang

berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan untuk kepentingan tersebut, pemerintah

melakukan penataan kurukulum dan menetapkan pemberlakuan  kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan berbasis

kompetensi, kurikulum 2013 memadukan dan penyempurna dari Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK 2004), dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP 2006). Dengan tujuan dapat menciptakan generasi bangsa yang produktif,

kreatif, inovatif, dan berkarakter, sehingga dapat menjawab tantangan masa

depan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter

yang merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang

pernah diujicobakan pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) yang diujicobakan tahun  2006 (Mulyasa, 2014:66).
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Mulyasa (2014: 67) mengemukakan kurikulum 2013 menitikberatkan pada

pengembangan kompetensi peserta didik yang unggul dengan mengintegrasikan

penguatan di dalam karakter siswa. Beberapa aspek atau ranah yang terkandung

dalam konsep kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pengetahuan; (2)

pemahaman; (3) kemampuan; (4) nilai;(5) sikap; (6) minat. Dengan adanya

kompetensi kurikulum 2013 di atas, hasil yang diharapkan adalah kemampuan

siswa terhadap pengembangan kompetensi tertentu, agar peserta didik dapat

melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan

penuh tanggung jawab.

Terdapat dua landasan teoretis yang mendasari kurikulum 2013 berbasis

kompetensi, yaitu yang petama, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok

ke arah pembelajaran individu. Dalam pembelajaran individu setiap peserta didik

dapat belajar sendiri, sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing. Untuk

itu, diperlukan pengaturan kelas yang fleksibel, baik sarana maupun waktu,

karena secara umum peserta didik belajar dengan kecepatan yang berbeda,

penggunaan alat yang berbeda, serta mempelajaari bahan ajar yang berbeda pula.

Kedua pengembangan konsep belajar tuntas (Mastery Learning) atau belajar

sebagian penguasaan (Learning Of Mastery) adalah suatu filsafah pembelajaran

yang mengatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua peserta

didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik.

Penelitian ini berjudul “Pengembang Bahan Ajar Sastra Berbasis Cerita Rakyat

Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk Pembelajaran Nilai-nilai

Karakter Siswa Kelas VII SMP”, pengembangan bahan ajar tersebut sebelumnya
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diperlukan analisis kurikulum yang berupa analisis Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar yang ada di silabus. Dilakukan analisis terhadap kurikulum

agar materi yang dikembangkan sesuai dengan materi pokok pembelajaran dalam

KI dan KD siswa SMP kelas VII. Bahan ajar yang akan dikembangkan pada

penelitian ini, yaitu tertuang dalam KD 3.11 Mengidentifikasi informasi tentang

fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dan 4.11 Menceritakan

kembali isi fabel/legenda daerah setempat. Bahan ajar tersebut akan diajarkan di

semester II dengan ruang lingkup materi cerita rakyat, berdasarkan kurikulum

2013.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Kegiatan ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan

metode pengembangan (Research and Development). Metode pengembangan

(Research and Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut

(Sugiyono, 2015: 407).

Penelitian pengembangan bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian

yang bertujuan menghasilkan produk untuk kepentingan pendidikan/

pembelajaran. Menghasilkan produk adalah memunculkan produk yang belum

pernah ada atau sudah ada akan tetapi dibuat lebih baik dan berbeda dengan yang

telah ada, misalnya materi ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi dikembangkan dan menghasilkan materi ajar sastra

yang memuat nilai-nilai karakter yang digunakan untuk meningkatkan karakter

siswa. Menguji kelayakan, berarti produk yang diciptakan atau dihasilkan harus

diuji coba pada subjek tertentu untuk melihat kelayakan dari produk yang

dihasilkan.

Penelitian pengembangan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way

Linti dan Asal Usul Kuto Bumi ini, penulis mengacu pada pendapat Sugiyono
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(2015: 407), langkah- langkah pengembangan antara lain: 1) Potensi dan Masalah,

2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Desain, 5) Perbaikan Desain,

6) Uji Coba Produk I, 7) Revisi Produk, 8) Uji Coba Produk II, 9) Revisi Produk

Tahap Akhir, 10) Produksi Masal dan Uji Masal (Produk Akhir). Dari hasil

pengembangan produk tersebut kemudian dilakukan penilaian terhadap produk

bahan ajar sastra yang berbasisis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi, untuk mengetahui layak tidaknya bahan ajar yang berbentuk buku ini

digunakan dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah

Menengah Pertama kelas VII semester II.

Gambar 3.1 langkah-langkah pengembangan Research and Development (R&D)
(Sugiyono, 2015: 407)

Dalam rangka penilaian kelayakan produk sebagai bahan ajar yang baik,

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

merupakan metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa

tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang
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kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta

historis tersebut (Nawawi, 1994:73). Oleh karena itu, metode deskriptif dalam

penelitian ini digunakan untuk mengambil atau menganalisa berupa komentar,

kritik, saran, koreksian, maupun penilaian yang diberikan oleh penilai seperti ahli

materi, guru bahasa Indonesia, dan siswa.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).

Pada penelitian ini peneliti hanya memberikan penafsiran terhadap hasil dari

pengumpulan data, sehingga hanya diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari

subyek terhadap masukan buku materi ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk memahami nilai-nilai karakter siswa

kelas VII SMP.

Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini, berupa menarasikan dan

mendeskripsikan hasil-hasil yang diperoleh dari penilaian yang diberikan oleh

subjek penelitian, yaitu ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan siswa SMP.

Pendeskripsian tersebut dilakukan menggunakan kata-kata guna membangun

sebuah makna untuk menjabarkan rumusan-rumusan masalah yang sudah

ditentukan.
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3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan Sugiyono

(2015: 407), langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Potensi dan Masalah, 2)

Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Desain, 5) Perbaikan Desain, 6)

Uji Coba Produk , 7) Revisi Produk, 8) Produk Akhir. Penelitian pengembangan

yang dilakukan peneliti tidak sampai pada tahap Produk masal/penyebaran

produk, tetapi hanya sampai pada tahap uji coba. Pada penelitian ini uji coba yang

dilakukan adalah uji coba terbatas. Uji coba terserbut dilakukan dalam 3 sekolah

(SMP). Tiap-tiap sekolah terdiri dari 1 guru Bahasa dan Sastra Indonesia dan 10

peserta didik, sehingga jumlah keseluruhan  penguji coba yaitu 3 orang guru

Bahasa dan Sastra Indonesia dan 30 peserta didik. Tahapan–tahapan dalam

Researh and Development/R&D ini secara rinci dapat dijelaskan berikut.

1) Potensi dan Masalah

Potensi adalah segala sesuatu yang dapat didayagunakan sehingga memiliki nilai

tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dan

yang terjadi (Sugiyono, 2015: 409). Berdasarkan pernyataan di atas, potensi

adalah karakter siswa saat ini belum dapat dikatakan baik, apabila karakter siswa

sudah baik, maka mereka dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Masalah yang ada adalah kurangnya materi ajar sastra yang berorientasi pada

peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai karakter siswa.

2) Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah analisis kebutuhan terhadap produk yang akan

dikembangkan, dalam hal ini produk yang akan dikembangkan adalah materi ajar
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sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk

meningkatkan pemahaman nilai-nilai karakter siswa. Tahap ini meliputi analisis

kurikulum dan analisis berbagai buku referensi.

(a) Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dilakukan dengan mengidentifikasi kompetensi, baik

Kompetensi Inti maupun Kompetinsi Dasar untuk memahami kedalaman dan

keluasan kompetensi yang akan dikembangkan dalam materi ajar sastra yang

kemudiakan akan terealisasikan dalam indikator dan tujuan pencapaian

pembelajaran. Setelah itu juga akan dianalisis sejauh mana keterkaitan bahan

ajar dengan kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut.

(b) Mengkaji berbagai referensi mutakhir terkait dengan penyusunan terhadap

bahan ajar sastra, seperti buku cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi, materi ajar sastra SMP kelas VII, situs-situs materi ajar sastra SMP

kelas VII, maupun situs lain yang berkaitan dengan gambar-gambar yang

diperlukan dalam pembuatan bahan ajar sastra.

3) Desain Produk

Berdasarkan analisis kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah membuat

desain atau produk yang akan dikembangkan dalam kaitanya desain produk

berupa bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi. Sebagai berikut langkah-langkah pengembangannya.

(a) Menentukan materi yang akan dikembangkan berdasarkan karakteristik

siswa.

(b) Merumuskan butir-butir materi.
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(c) Menyusun soal latihan dan evaluasi.

(d) Rancangan didesain berdasarkan nilai-nilai karakter yang akan dijadikan

sebagai pembelajaran sastra pada cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal

Usul Kuto Bumi.

(e) Tahap penyusunan kelengkapan materi, yaitu menyusun desain buku materi

ajar sastra sesuai dengan Kurikulum 2013, menyusun gambar-gambar yang

dibutuhkan, dan tata letak.

4) Validasi Desain

Validasi desain adalah proses penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan

memberikan penilaian berdasarkan pemikiran rasional, sebelum uji lapangan.

Dalam validasi desain bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi pada SMP kelas VII akan dilakukan oleh pakar atau

orang yang ahli di bidangnya. Validasi desain dalam penelitian ini dikaji oleh satu

dosen ahli materi yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan

penilaian untuk penyempurnaan. Proses dalam validasi desain tersebut melihat

beberapa aspek kelayakannya, yaitu isi, keterbacaan, penyajian, Grafis.

5) Perbaikan Desain

Setelah validasi desain materi ajar sastra divalidasi melalui dosen pembimbing,

dan pakar/ahli maka dapat ditemukan kelemahan dan masukan-masukan atau

saran demi penyempurnaan bahan ajar sastra. Berdasarkan kelemahan dan saran

tersebut, selanjutnya dilakukan perbaikan desain  penelitian bahan ajar sastra

berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi.
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6) Uji Coba Produk

Setelah perbaikan desain, dilakukan uji coba atau langsung digunakan. Pihak-

pihak yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut adalah guru Bahasa dan Sastra

Indonesia dan siswa SMP kelas VII.

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengadakan penilaian terhadap bahan ajar

sastra berbasis certa rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk

pembelajaran nilai-nilai karakter siswa SMP kelas VII, kepada 3 orang guru

Bahasa dan Sastra Indonesia dengan disertai pangajuan pengisian instrumen

penilaian kelayakan bahan ajar sastra. Selanjutnya dilakukan uji coba kepada

siswa SMP kelas VII untuk memperoleh tanggapan peserta terhadap bahan ajar

sastra yang dikembangkan.

7) Revisi Produk

Revisi produk adalah merevisi produk yang telah dicobakan dengan tujuan untuk

mengetahui kelemahan dan kekurangan produk bahan ajar sastra cerita rakyat

Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi dengan judul buku Apresiasi

Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi tersebut. Revisi produk

dilakukan berdasarkan masukan dari pengguna produk, baik dari guru maupun

siswanya. Masukan perbaikan produk nantinya diambil dari data pertanyaan

langsung maupun data kuesioner guru dan siswa.

8) Produk Akhir

Produk akhir merupakan produk yang telah direvisi setelah uji coba dan mendapat

penilaian serta saran dari guru Bahasa dan Sastra Indonesia serta siswa SMP



60

Negeri 01 Pardasuka, SMP Negeri 01 Ambarawa, dan SMP Negeri 02 Pringsewu

berdsarkan kuesioner maupun secara langsung.

Tahap-tahap penelitian pengembangan yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya

dapat dilihat dalam gamber berikut ini.

3.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka

(Arikunto, 2013: 161).  Data dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan

ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi

yang terisi nilai-nilai karakter, dan kelayakan bahan ajar sastra (buku) berbasis

cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran

nilai-nilai karakter siswa.

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013:

172). Sumber data dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi, ahli materi, guru, dan siswa. Validasi diperoleh dari 1

dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai ahli materi. Guru
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berkedudukan sebagai responden dalam pemerolehan data. begitupun juga dengan

siswa, siswa sebagai responden dalam pemerolehan atau informasi.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden. Penelitian ini menggunakan angket untuk

menilai dan menguji kelayakan bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi, angket tersebut akan diisi oleh ahli meteri,

reviewer, yaitu guru dan siswa.

3.5 Intrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk menilai kelayakan bahan ajar sastra

berbasis cerita rakyat. Instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner/angket.

Penelitian ini menggunakan lembar angket tentang kelayakan bahan ajar sastra

berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi yang telah

disusun. Penelitian ini menggunakan angket berbentuk Skala Likert untuk

mengetahui penilaian ahli materi, guru, dan siswa terhadap kelayakan bahan ajar

sastra. Angket berbentuk Skala Likert menggunakan 5 dan 4 kategori penilaian.

Skala Likert untuk penilaian ahli materi dan guru  menggunakan 5 kategori.

Sedangkan  untuk siswa menggunkan Skala Likert dengan 4 kategori. Lembar

angket yang diberikan kepada ahli materi dan guru berbeda dengan lembar angket

yang diberikan kepada siswa. Perbedaan terletak pada butir penilaiannya saja.

Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek kreteria, yaitu aspek kelayakan isi,

kebahasaan, sajian, dan kegrafisan. Aspek kriteria kelayakan bahan ajar sastra
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berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi ini

menggunakan penilaian kelayakan bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan

panduan pengembangan bahan ajar Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008

(Depdiknas, 2008:29).

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk

checklist ataupun pilihan ganda (Sugiyono, 2015: 135), penelitian ini

menggunakan bentuk Checklist (Ѵ) pada kolom yang tersedia. Berikut ini bentuk

kuesioner yang digunakan untuk ahli materi, guru, dan siswa.

Tabel 1. Bentuk Kuesioner Penilaian untuk Ahli Materi dan Guru

No
Komponen Alternatif Penilaian Dekripsi/ Saran

Validator
SB B C K SK

1 KELAYAKAN ISI

a. Kesesuaian dengan KI, KD

b. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa

c. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan
ajar

d. Kebenaran substansi materi

e. Manfaat untuk penambahan
wawasan pengetahuan

f. Kesesuaian dengan nilai-nilai,
moralitas, sosial

2 KEBAHASAAN

a. Keterbacaan

b. Kejelasan informasi

c. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa
Indonesia

d. Penggunaan bahasa secara efektif
dan efisien

3 SAJIAN
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a. Kejelasan tujuan

b. Urutan penyajian

c. Pemberian motivasi

d. Interaktivitas (stimulus dan respond)

e. Kelengkapan informasi

4 KEGRAFISAN

a. Penggunaan font (jenis dan ukuran)

b. Lay out, tata letak

c. Ilustrasi, grafis, gambar, foto

d. Desain tampilan

Keterangan:

SK (Sangat Kurang) = 1
K (Kurang) = 2
C (Cukup) = 3
B (Baik) = 4
SB (Sangat Baik) = 5

Lembar angket yang diberikan kepada siswa yaitu, aspek kelayakan isi,

keterbacaan, sajian, dan kegrafisan. Aspek kriteria kelayakan bahan ajar sastra

berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi akan

dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Bentuk Kuesioner Penilaian untuk Siswa

No

Komponen Alternatif
Penilaian

Dekripsi/
Saran
PenilainSS S TS STS

1 Aspek Kelayakan Isi

a. Materi yang disajikan dalam buku ini jelas

b. Materi dalam buku ini mudah dipahami

c. Meteri yang disajikan dalam buku ini runtut
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d. Kesesuaian materi yang disajikan dengan nilai,
moral, sosial dalam kehidupan

2 Aspek Keterbacaan Bahasa

a. Kalimat dan paragraf yang digunakan jelas dan
tidak menimbulkan makna ganda

b. Kalimat dan paragraf yang digunakan pada
meteri ajar ini mudah dipahami

c. Bahasa yang digunakan dalam materi ajar ini
komunikatif

3 Penyajian Materi

a. Penyajian materi dalam buku ini menimbulkan
suasana menyenangkan

b. Penyajian materi memberikan kesempatan
melaksanakan tugas secara mandiri

c. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun
siswa berpikir kritis

d. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun
siswa berpikir kreatif

e. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun
siswa berpikir inovatif

f. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun
siswa menggali informasi

g. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun
siswa untuk dapat mengambil keputusan

h. Penyajian dapat menuntun siswa untuk
berkomunikasi yang baik dengan siswa

i. Penyajian contoh untuk memperjelas
pemahaman siswa

j. Penyajian bagan dan gambar untuk
mempermudah pemahaman siswa terhadap
materi

k. Penyajian latihan soal mempermudah siswa
dalam mengerjakan

l. Buku ini memuat tes latihan dan evaluasi yang
dapat menguji seberapa jauh pemahaman saya
tentang materi cerita rakyat Asal Usul Way
Linti dengan nilai-nilai karakter

4 Grafis

a. Letak gambar seimbang antara teks dengan
gambar

b. Ukuran, bentuk, dan warna gambar menarik
siswa dalam membaca dan  belajar karya
sastra

c. Jenis dan ukuran huruf mudah dibaca

d. Sampul buku memberi kemenarikan siswa
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Keterangan:

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1
TS (Tidak  Setuju) = 2
S (Setuju) = 3
SS (Sangat Setuju) = 4

3.6 Validitas Instrumen

Instrumen yang digunakan perlu diuji validitasnya. Validitas mempunyai arti

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu

instrumen (Arikunto, 2013: 211). Dalam penelitian ini menggunakan validitas

internal. Pada validitas internal, peneliti menggunakan pengujian validitas

konstrak. Validitas konstrak dalam penelitian ini dilakukan dengan

mengkonsultasikan produk secara teoretis kepada dosen pembimbing atau ahli

materi. Para ahli menilai kelayakan produk yang akan digunakan di lapangan.

Setelah pengujian dari para ahli selesai, kemudian diteruskan dengan uji coba

produk. Produk tersebut diujicobakan terhadap sampel pada suatu populasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap terakhir adalah analisis data yaitu dengan

menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan adalah menelaah

RPP dan buku cerita rakyat yang digunakan, lembar angket siswa dan guru,

lembar validitas untuk uji ahli.

a. Analisis Telaah Buku Cerita Rakyat yang Digunakan

Tahap ini merupakan tahap analisis terhadap cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi dari berbagai buku cerita rakyat dan versi yang

berbeda pula, kemudian peneliti mengubah dengan versi yang berbeda dengan

memuat nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dalam pembelajaran
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sastra di SMP, kemudian kedua cerita tersebut dijadikan materi ajar sastra

dalam bentuk buku pelajaran.

b. Analisis lembar angket Ahli Materi, reviewer (Guru Bahasa dan Sastra

Indonesia) diubah dari bentuk kualitatif menjadi kuantitatif dengan ketentuan

sebagai berikut. Aturan pemberian skor di bawah ini sesuai menurut

Sugiyono (2015:135).

Tabel 3. Aturan Pemberian Skor untuk Ahli Materi, Reviewer (guru)

Kategori Skor

SK (Sangat Kurang) 1

K (Kurang) 2

C (Cukup) 3

B (Baik) 4

SB (Sangat Baik) 5

Tabel 4. Aturan Pemberian Skor untuk Penilaian Siswa

Kategori Skor

Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Tidak Setuju (TS) 2

Setuju (S) 3

Sangat Setuju (SS) 4

c. Setelah data terkumpul, kemudian dihitung skor rata-rata setiap aspek kriteria

yang dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2010:109)

=
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keterangan:
= skor rata-rata

n = jumlah penilaianΣX =jumlah skor
d. Setelah menghitung skor rata-rata seluruh kriteria penilaian, kemudian diubah

ke dalam hasil persentase/proporsi. Skor persentase diperoleh dengan cara

menghitung rata-rata jawaban berdasarkan instrumen penilaian menurut 1 ahli

materi, 3 guru Bahasa dan Sastra Indonesia, dan siswa SMP kelas VII. Rumus

menghitung persentase kelayakan buku materi ajar sastra yaitu:= 100%
Skor dari penghitungan tersebut akan menunjukkan tingkat kelayakan bahan ajar

sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi dari

ahli materi, guru dan siswa dari 3 sekolah yaitu kelas VII SMP 1 Pardasuka, SMP

1 Ambarawa, dan SMP 2 Pringsewu. Hasil persentase skor tersebut kemudian

diubah kedalam data kualitatif dengan menggunakan interpretasi skor menurut

Riduwan & Sunarto (2009: 23).

Tabel 5. Kriteria Tingkat Kelayakan

No Rentang Skor Kriteria

1 0%— 20% Sangat Kurang Layak

2 21%— 40% Kurang Layak

3 41%— 60% Cukup Layak

4 61%— 80% Layak

5 81%— 100% Sangat Layak

(Sumber: Riduwan & Sunarto, 2009:23)



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

telah dihasilkannya produk bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way

Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran nilai-nilai karakter siswa kelas

VII SMP. Bahan ajar yang dikembangkan mendapat kategori sangat layak dan

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan rincian

sebagai berikut.

1. Proses pengembangan Bahan Ajar Sastra Berbasis Cerita Rakyat Asal Usul

Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi untuk Pembelajaran Nilai-nilai Karakter

Siswa Kelas VII SMP, dengan judul buku (Apresiasi Legenda Asal Usul Way

Linti dan Asal Usul Kuto Bumi). Pengembangan bahan ajar sastra

menggunakan pengembangan Research and Development (R&D) melalui

beberapa tahapan, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain

produk, (4) validasi desain oleh ahli bahan, (5) revisi desain oleh ahli materi

ajar, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, dan (8) hasil produk akhir.

Tahap pertama potensi dan masalah, mengetahui dan mencari informasi

berkenaan dengan dunia pendidikan pada saat ini. Tahap kedua pengumpulan

data, pengumpulan data pada pengembangan bahan ajar cerita rakyat terbagi
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menjadi 2 langkah, pertama dilakukan analisis terhadap kurikulum dan yang

kedua mengkaji berbagai referensi mutakhir terkait pengembangan bahan ajar.

Tahap ketiga desain produk, pada tahap ini terdapat beberapa langkah, yaitu

(1) menentukan bahan yang akan dikembangkan berdasarkan karakteristik

siswa, bahan yang ditentukan sudah masuk pada karakteristik siswa baik dari

segi latar belakang sosial dan budaya, aspek kebahasaan, aspek psikologis,

nilai karya sastra dan aspek keragaman karya sastra, (2) merumuskan butir-

butir bahan, yaitu mengenai ruang lingkup bahan ajar pembelajaran,

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, dan bahan ajar yang terdapat

pada pengembangan buku, (3) merumuskan judul, perumusan tersebut

disesuaikan dengan indikator yang digunakan, (4) rancangan pengembangan

bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat disesuaikan dengan kompon dalam

pengembangan bahan ajar  seperti fakta, norma, konsep, dan nilai, dan (5)

tahap penyusunan kelengkapan buku bahan ajar dimulai dari halaman pertama,

yaitu cover, daftar isi, kata pengantar, halaman pembuka yang memuat

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, peta konsep, isi bahan ajar beserta

latihan dan evaluasi, dan terakhir adalah daftar pustaka.

Tahap keempat validasi desain, validasi desain dilakukan oleh ahli bahan, yaitu

Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd., hasil dari validasi tersebut buku bahan ajar

sastra dinyatakan sangat layak dengan catatan revisi sesuai dengan saran ahli

bahan dan kemudian baru dapat diuji cobakan. Tahap kelima revisi ahli bahan,

hasil dari validasi penilaian kelayakan desain produk buku bahan ajar sastra

dinyatakan layak digunakan dengan catatan revisi sesuai dengan saran yang
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diberikan ahli bahan. Tahap keenam, yaitu dilaksanakannya uji coba terhadap

buku bahan ajar oleh siswa dan guru Bahasa dan Sastra Indonesia.

Tahap ketujuh malakukan revisi pengembangan dengan memperhatikan

masukan dan saran dari siswa dan guru. Tahap kedelapan, yaitu telah berhasil

dikembangkan buku bahan ajar sastra dengan judul buku “Apresiasi Legenda

Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi” yang dapat digunakan oleh

siswa dan guru dalam proses belajar dan pembelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia, khususnya pembelajaran sastra.

2. Kelayakan buku bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi untuk memahami nilai-nilai karakter siswa kelas VII

dengan judul buku “Apresiasi Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi” yang telah dikembangkan mendapatkan tingkat kelayakan yaitu

“Sangat Layak”. Penilaian tersebut berdasarkan penilian 1 ahli bahan, 3 guru

Bahasa dan Sastra Indonesia, dan 30 siswa SMP Negeri dari masing-masing

sekolah yang dijadikan penelitian, sebagai berikut persentase dan tingkat

kelayakannya:

a. Penilaian ahli materi dari semua aspek memperoleh skor akhir dengan

persentase 89,4% dinyatakan “Sangat Layak” dari tingkat kelayakannya. Ahli

materi juga menyatakan bahan ajar berbasis cerita rakyat Asal Usul Way Linti

dan Asal Usul Kuto Bumi untuk pembelajaran nilai-nilai karakter siswa kelas

VII dengan judul buku “Apresiasi Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul

Kuto Bumi” layak diterapkan atau diujicobakan di lapangan dengan saran dan

revisi.



128

b. Penilaian 3 guru Bahasa dan Sastra Indonesia dari masing-masing sekolah

dinyatakan “Sangat Layak”. SMP Negeri 01 skor akhir dari 5 aspek dengan

persentase yang didapat, yaitu 81% tingkat kelayakannya yaitu “Sangat

Layak”, SMP Negeri 01 Ambarawa skor akhir dengan persentase 97,7%

tingkat kelayakannya “Sangat Layak” dari penilaian 5 aspeknya, dan SMP

Negeri 02 Pringsewu memperoleh skor akhir dengan persentase 83,2% dengan

tingkat kelayakannya “Sangat Layak”. Buku bahan ajar sastra dengan judul

“Apresiasi Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi” layak

digunakan sebagai acuan guru dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai

karakter siswa melalui pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

c. Penilaian oleh 10 siswa SMP Negeri 01 Pardasuka, 10 siswa SMP Negeri 01

Ambarawa, dan 10 siswa SMP Negeri 02 Pringsewu dinyatakan “Sangat

Layak” dengan persentase masing-masing sebagai berikut. Penilaian oleh siswa

SMP Negeri 01 Pardasuka diperolah berdasarkan skor akhir dengan persentase

85,5% dan kategori tingkat kelayakannya “Sangat Layak”. Penilaian dari 10

siswa SMP Negeri 01 Ambarawa memperoleh persentase 85,1% dari hasil

akhir semua aspek, dan tingkat kelayakannya dikategorikan “Sangat Layak”.

Penilian terakhir oleh siswa SMP Negeri 02 Pringewu dengan memperoleh

persentase 81,2% dengan tingkat kelayakannya “Sangat Layak”.
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5.2 Saran

Berdasar pada simpulan, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi guru dan sekolah, buku bahan ajar tidak harus didapat dengan membeli

akan tetapi dapat dibuat dan diciptakan sendiri. Oleh sebab itu, seorang guru

harus terus menggali potensi diri dan potensi yang ada di lingkungan sekitar.

Jadi, diharapkan dengan penulisan pengambangan buku bahan ajar “Apresiasi

Legenda Asal Usul Way Linti dan Asal Usul Kuto Bumi” ini dapat membuka

cakrawala pendidik untuk membuat bahan ajar yang berbasis nilai karakter,

demi meningkatkan minat belajar peserta didiknya dan menanamkan nilai

karakter pada diri siswanya melalui pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

berbasis cerita rakyat.

2. Bagi penelitian lain, perlu dikembangkan lebih lanjut penelitian pengembangan

bahan ajar sastra berbasis cerita rakyat serta nilai-nilai karakter yang lebih

berkualitas dan dengan cerita yang berbeda yang dekat dengan lingkungan

siswa, agar siswa lebih tertarik dan menegetahui nilai-nilai karakter pada

lingkungannya. Selain itu dapat dilakukan penelitian lanjutan yaitu uji coba

luas.

3. Buku ini juga memberikan sebuah pandangan bahwa dalam pembuatan bahan

ajar sebaiknya juga memperhatikan kondisi geografis setiap wilayah yang akan

menggunakannya, sehingga siswa juga memiliki pengalaman yang tidak jauh

berbeda dengan realita dan bahan dalam bahan ajar tersebut.
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