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ABSTRAK 

Lestari, Indah Budi. 2013. Pengembangan Materi Ajar Membaca Pemahaman 

Berbasis Pendidikan Karakter untuk Siswa SMP Kelas VII di Kabupaten 

Pemalang. Skripsi.Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Endang Kurniati, 

M.Pd.  II. Mujimin, S.Pd. 

 

Kata Kunci:pengembangan, materi ajar, membaca pemahaman, pendidikan 

karakter. 

 

Pembelajaran bahasa Jawa meliputi empat aspek keterampilan, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran membaca terdiri atas  

membaca nyaring dan membaca pemahaman.Membaca pemahaman merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa Jawa yang harus dikuasai siswa SMP kelas 

VII.Materi ajar membaca pemahaman yang digunakan biasanya hanya diambilkan 

dari buku paket dan LKS.Materi tersebut masih memiliki kekurangan, diantaranya 

adalah teks bacaan yang terlalu panjang, bahasanya belum sesuai dengan 

lingkungan di Pemalang yang menggunakan dialek ngapak, dan belum 

mengandung pendidikan karakter. 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana 

kondisi awal pembelajaran membaca pemahaman di kabupaten Pemalang? (2) 

bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? 

(3) bagaimana prototipe awal materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? (4) 

bagaimana validasi prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang?dan (5) 

bagaimana bentuk materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter 

untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah (1) mendeskripsikan kondisi awal pembelajaran membaca pemahaman di 

kabupaten Pemalang, (2) mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru terhadap 

materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas 

VII SMP di kabupaten Pemalang, (3) mendeskripsikan prototipe awal materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di 

kabupaten Pemalang, (4) mendeskripsikan validasi prototipe materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di 

kabupaten Pemalang, dan (5) menghasilkan buku materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 

(Research & Development).Prosedur penelitian yang dilakukan adalah analisis 

potensi dan masalah, analisis kebutuhan, merancancang prototipe awal, validasi 

prototipe, dan revisi prototipe.Data penelitian ini adalah data deskripsi kebutuhan, 

data desain awal prototipe buku ajar, data koreksi ahli, dan data prototipe materi 

ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter.Pengumpulan data pada 
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penelitian ini menggunakan angket yang meliputi angket kebutuhan dan angket uji 

ahli.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini terdiri dari (1) kondisi awal pembelajaran membaca 

pemahaman di kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa materi ajar yang selama 

ini digunakan berupa buku paket dan LKS. Materi tersebut belum menggunakan 

dialek ngapak, (2) hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa siswa dan guru 

menginginkan materi ajar membaca pemahaman yang menggunakan dialek 

ngapak dan mengandung nilai pendidikan karakter,  (3) prototipe awal materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di 

kabupaten Pemalang, terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahulu, bagian isi, 

dan bagian penyudah. Bagian pendahulu terdiri dari  sampul buku, halaman judul, 

hak cipta, kata pengantar, daftar isi, KD dan indikator, dan nilai karakter pada tiap 

bacaan. Bagian isi terdiri dari sembilan judul bacaan dan latihan soal berupa 

pilihan ganda.Bagian penyudah terdiri dari daftar pustaka dan biografi penulis, (4) 

Pada validasi prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang, terdapat beberapa 

saran perbaikan dari para ahli, (5) Perbaikan yang dilakukan meliputi perubahan 

pada gambar sampul depan, kata pengantar, perbaikan isi bacaan, kosakata, 

penulisan huruf kapital, soal uraian, dialog, unggah-ungguh, penyajian KD dan 

indikator, daftar pustaka, dan foto diri.  Tebal buku ini 86 halaman, ukuran A5 

dengan huruf Comic Sans MS 12, sampul menggunakan hard cover, dan 

dilengkapi ilustrasi gambar pada setiap bacaan. 

Berdasarkan hasil di atas, saran penelitian ini adalah (1) materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter dengan dialek ngapak dapat 

digunakan sebagai materi ajar membaca pemahaman di kabupaten Pemalang, 

materi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan daerah tersebut,  (2) untuk guru 

sebaiknya memilih materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter 

dengan dialek ngapak agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 
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SARI 

Lestari, Indah Budi. 2013. Pengembangan Materi Ajar Membaca Pemahaman 

Berbasis Pendidikan Karakter untuk Siswa SMP Kelas VII di Kabupaten 

Pemalang. Skripsi.Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Endang Kurniati, 

M.Pd.  II. Mujimin, S.Pd. 

 

Tembung pangrunut : pengembangan, materi ajar,maca,pendidikan karakter. 

 

 Piwulangan basa Jawa iku ngemot patang aspek kaprigelan, yaiku 

nyemak, micara, maca, lan nulis. Maca yaiku salah sijine kaprigelan basa kang 

kudu dingerteni dening siswa SMP kelas VII.Materi ajar sing digunakake kajupuk 

saka buku paket lan LKS. Materi kasebut isih nduweni kekurangan ing antarane 

yaiku, wacane kedawan, basane durung  nganggobasa sing dinggo saben dina 

yaiku dialek ngapak, lan durung ngandhut pendidikan karakter. 

Gegayutan karo babagan kuwi, perkara kang dirembug ing panaliten iki 

yaiku  (1) kepiye kondisi awal piwulangan maca ing kabupaten Pemalang? (2) 

kepiye kabutuhan siswa lan guru ngenani  materi ajar maca berbasis pendidikan 

karakter kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang? (3) kepiye  

prototipe awalmateri ajarmacaberbasis pendidikan karakter kanggo siswa kelas 

VII SMP ing kabupaten Pemalang? (4) kepiyevalidasi prototipe materi ajar maca 

berbasis pendidikan karakterkanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten 

Pemalang?lan (5) kepiye wujud materi ajar macaberbasis pendidikan karakter 

kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang? Dene ancase panaliten iki 

yaiku (1) deskripsikake kondisi awal piwulangan maca ing kabupaten Pemalang, 

(2) deskripsikake kabutuhan siswa lan guru ngenani materi ajar maca berbasis 

pendidikan karakter kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang, (3) 

deskripsikake prototipe awal materi ajar maca berbasis pendidikan karakter 

kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang, (4) deskripsikake validasi 

prototipe materi ajar maca berbasis pendidikan karakter kanggo siswa kelas VII 

SMP ing kabupaten Pemalang, lan (5) ngasilake buku materi ajar maca berbasis 

pendidikan karakter kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang. 

 Pendekatan sing digunakake ing panaliten iki yaiku pendekatan 

penelitianpengembangan (Research & Development).Prosedurpanaliten iki 

kaperang dadi lima, yaiku analisis potensi lan masalah, nglumpukake 

data/informasi, ngrancang prototipe,validasi desain/produk, lan ndandani 

prototipe. Data ing panaliten iki yaiku data analisis kabutuhan, data desain 

awalbuku piwulangan, data koreksiahli, landata prototipebuku piwulangan maca 

berbasis pendidikan karakter.  Data diklumpukake nganggoangket, yaiku arupa 

angketkabutuhan lanangket uji ahli. Teknik analisis data angket diolah 

kanthiteknik analisis interaktif. 

Asil panaliten iki yaiku (1) piwulangan maca ing kabupaten Pemalang 

nudhuhake yen materi ajar sing biyasane digunakake arupa buku paket 

lanLKS.Materi kasebut durung migunakake dialek ngapak, (2) asil analisis 

kabutuhan siswa lan guru nudhuhake yen siswa lan guru mbutuhake materi ajar 
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maca sing migunakake dialek ngapak lan ngandhut nilai pendidikankarakter,  (3) 

prototipe awal materi ajar maca berbasis pendidikan karakter kanggo siswa kelas 

VII SMP ing kabupaten Pemalang, kaperang dadi telung babagan yaiku babagan 

pendahulu,  babagan isi, lan babagan penyudah.Babagan pendahulu ing buku iki 

yaiku sampul buku, halaman judul, hak cipta, atur pangiring, daftar isi,KD 

lanindikator, sartanilai karakter sing ana ing saben wacan. Babagan isi ana 

sangang wacan sing irah-irahane kajupuk saka sesanti Jawa lanlatihan soal 

arupa pilihan ganda lan uraian sing ditulis nganggo dialek ngapak. Babagan 

penyudah yaiku kapustakan lan biografi panulis,  (4) validasi prototipe materi ajar 

maca berbasis pendidikan karakter kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten 

Pemalang nudhuhake yen prototipe kalebu kategori sing apik.  Biji saka ahli 

materi 4,3 lan saka guru 4,5. Biji rata-rata prototipe materi ajar yaiku 4,4, biji 

kasebut kalebu kategori sing wis apik, (5) buku materi ajar macaberbasis 

pendidikan karakter kanggo siswa kelas VII SMP ing kabupaten Pemalang isine 

ana sangang wacan sing irah-irahane kajupuk saka sesanti Jawa, buku iki uga 

dilengkapi karo latihan soal pilihan ganda lan uraian.Saben wacan 

diwenehigambar ilustrasi.Kandhele buku 86 lembar, ukurane buku A5, ukuran 

huruf 12 Comic San MS. Sampul buku migunakake hard cover sing gambare 

bocah lagi sinau maca. 

Adhedasar asil panaliten iki, panulis atur pamrayoga (1) kanggo guru 

supaya luwih bervariatif anggone milih materi ajar, (2) kanggo ngasilake analisis 

murakabi tumrap prototipe kang wis rinakit, panaliti uga ngajab supaya 

prototipemateri ajariki bisa diujikake marang siswa lan bisa dingerteni kesahihan-

ne.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Materi ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara 

sistematis, yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran.Materi ajar bisa berupa materi tertulis maupun tidak tertulis.Seorang  

pendidik dituntut kreativitasnya untuk mengembangkan materi ajar yang 

kontekstual, inovatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. 

Pengembangan  materi ajar seharusnya disesuaikan dengan kondisi satuan 

pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik.  Namun,  pengembangan materi ajar bahasa Jawa 

masih terpusat dengan dialek Solo dan Yogyakarta sebagai pusat dari kebudayaan 

Jawa.  Padahal, di setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.Bahkan, 

bahasa Jawa di setiap daerah memiliki perbedaan.Banyak sekali perbedaan yang 

terdapat antara bahasa Jawa yang ada di Solo dengan bahasa Jawa dialek ngapak.  

Apabila materi ajar  bahasa Jawa disamakan semua dengan menggunakan dialek 

Solo/Yogyakarta, maka kurang dimengerti oleh peserta didik yang menggunakan 

dialek ngapak. Oleh karena itulah, seorang pendidik seharusnya memberikan 

materi ajar yang sesuai dengan dialek yang digunakan sehari-hari dan tidak 

terpaku dengan buku paket terbitan luar daerah yang dialeknya sudah berbeda. 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah saat ini masih menggunakan materi 

ajar berupa buku paket terbitan dari luar daerah, sehingga materi ajar yang 
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disajikan belum sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut.Seharusnya, materi 

ajar yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.  Pendidik di 

lingkungan yang menggunakan dialek ngapak, sebaiknya memberikan materi ajar 

dengan dialekngapak  juga, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta 

didik.  Materi ajar yang sesuai dengan lingkungan siswa, akan lebih mudah 

dipahami sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. 

Seorang pendidik sangat berperan dalam pembentukan watak peserta 

didik.  Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku pendidik, cara pendidik 

dalam menyampaikan materi,  bagaimana guru bertoleransi dan berbagai hal 

lainnya seperti dalam pemilihan materi ajar yang tepat.  Materi ajar yang 

mengandung nilai pendidikan karakter sangat tepat diberikan kepada siswa untuk 

membentuk perilaku mereka. Untuk itu, pendidik dapat mengembangkan materi 

yang  mengandung nilai pendidikan karakter dengan memilih materi ajar yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.Meningkatnya 

kenakalan remaja dalam masyarakat membuat banyak pihak menuntut 

peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada 

lembaga pendidikan formal.Lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi 

pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam 

pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan 

kualitas pendidikan karakter.Pendidikan karakter dapat disampaikan kepada 
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peserta didik melalui pembelajaran di dalam kelas, terutama pada pembelajaran 

bahasa. 

Pembelajaran bahasa meliputi empat aspek yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis.Pembelajaran membaca terbagi menjadi dua yaitu 

pembaca nyaring dan membaca pemahaman (membaca dalam hati).Kompetensi 

dasar membaca pemahaman terdapat di semua kelas untuk jenjang SMP.  Kelas 

VII merupakan kelas yang paling tepat untuk diberikan materi ajar yang 

mengandung pendidikan karakter,  karena pendidikan karakter sangat baik apabila 

lebih awal ditanamkan kepada siswa.  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

bahasa Jawa di SMP, materi ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Jawa adalah buku teks dan LKS yang dibuat oleh  tim MGMP Kabupaten 

Pemalang.   

Masyarakat di kabupaten Pemalang menggunakan dua dialek bahasa Jawa, 

masyarakat di Pemalang barat menggunakan dialek ngapak, sedangkan di 

Pemalang timur menggunakan dialek Pemalangan.  Materi ajar yang dibuat oleh 

tim MGMP belum menggunakan dialek ngapak, sehingga pendidik di daerah 

Pemalang yang menggunakan dialek ngapak memerlukan materi ajar tersendiri 

agar mudah dipahami oleh peserta didik.  Setelah mempelajari materi yang 

terdapat dalam buku teks yang digunakan, banyak kosakata yang tidak dimengerti 

oleh peserta didik, isi bacaan yang kurang menarik juga mengakibatkan siswa 

malas untuk mengikuti pembelajaran.Materi ajar pada LKS untuk KD membaca 

pemahaman sangat terbatas dan belum menggunakan dialek ngapak sehingga 

siswa bingung untuk memahami bahasanya.  Materi ajar membaca pemahaman 
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yang terdapat dalam buku teks banyak menggunakan kosakata yang susah dan 

tidak dimengerti oleh peserta didik akan mengakibatkan kesulitan bagi mereka.  

Selain itu, bacaan yang terdapat dalam buku teks dan LKS belum sesuai dengan 

keadaan lingkungan.Oleh karena itu, perlu dikembangkan materi ajar yang 

kontekstual sesuai dengan prinsip pembelajaran bahasa.Berdasarkan uraian 

tersebut, maka perlu dikembangkan materi ajar untuk membaca pemahaman yang 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII di Kabupaten Pemalang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan-permasalahan 

yang terjadi  dapat diidentifikasikan sebagai berikut.  

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa SMP di 

kabupaten Pemalang (tanggal 25 Oktober 2012), menunjukkan bahwa 

pembelajaran bahasa Jawa mengalami kesulitan pada kompetensi dasar membaca 

pemahaman.Pada buku teks yang digunakan, banyak ditemukan kosakata yang 

sulit dan tidak dimengerti oleh siswa, sehingga menyebabkan siswa malas untuk 

membaca.Materi ajar yang digunakan juga belum menggunakandialek ngapak, 

sedangkan di kabupaten Pemalang terdapat dua dialek yaitu ngapak dan 

dialekPemalangan.Perbedaan dialek tersebut dapat dijadikan acuan supaya 

pendidik yang mengajar di daerah ngapak membuat materi ajar yang sesuai 

dengan dialek yang digunakan.Pentingnya penanaman pendidikan karakter untuk 

siswa juga menjadi permasalahan.Nilai-nilai pendidikan karakter seharusnya 

dapat dimasukkan ke dalam materi ajar, salah satunya adalah sebagai materi ajar 
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membaca pemahaman.Berdasarkan kurikulum bahasa Jawa tahun 2010, 

kompetensi membaca pemahaman terdapat pada semua kelas untuk jenjang 

SMP.Oleh karena itu, pengembangan materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter sangat baik jika diberikan sejak awal yaitu pada kelas VII. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Beberapa masalah yang diuraikan dalam indentifikasi masalah masih 

terlalu luas, untuk itu perlu dibatasi.Materi ajar bahasa Jawa pada kompetensi 

dasar membaca pemahaman masih sangat terbatas.  Materi ajar yang dibuat oleh 

TIM MGMP Pemalang juga belum menggunakan dialek ngapak dan masih minim 

pendidikan karakter, sehingga pendidik di daerah ngapak  memerlukan materi ajar 

dengan dialek ngapak untuk memudahkan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengembangan materi ajar dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa dan mengandung pendidikan karakter.Penanaman nilai 

pendidikan karakter sangat tepat jika dilakukan lebih awal, pada jenjang SMP 

kelas VII merupakan kelas yang paling tepat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana kondisi awal pembelajaran membaca pemahaman di kabupaten 

Pemalang? 



 

 

 

6 

(2) Apa kebutuhan siswa dan guru terhadap materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten 

Pemalang? 

(3) Bagaimana prototipe awal materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? 

(4) Bagaimana validasi prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? 

(5) Bagaimana bentuk materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsi kondisi awal pembelajaran membaca pemahaman di kabupaten 

Pemalang. 

(2) Mendeskripsi kebutuhan siswa dan guru terhadap materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di 

kabupaten Pemalang. 

(3) Mendeskripsi prototipe awal materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang. 

(4) Mendeskripsi validasi prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang. 
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(5) Menghasilkan buku  materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

(1) Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat untuk mengenalkan lingkungan melalui materi ajar 

yang kontekstual dan berbasis pendidikan karakter. 

(2) Bagi Orang Tua Siswa 

Membantu orang tua siswa dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada 

anak melalui materi ajar berbasis pendidikan karakter. 

(3) Bagi Sekolah 

Membantu sekolah mengembangkan kurikulum khususnya pada 

pengembangan materi ajar bahasa Jawa yang berbasis pendidikan karakter. 

(4) Bagi guru 

Membantu guru menyediakan materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter. 

(5) Bagi siswa 

Membantu siswa mengenal nilai pendidikan karakter yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai pengembangan materi ajar sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, terutama pengembangan bahan ajar dan media 

pembelajaran.Penelitian bahan ajar membaca juga sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti.  Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

penelitian yang dilakukan Haryanto (2009), Farhati (2011), dan Widiyati (2012). 

Haryanto (2009) dalam penelitiannya yang berjudul PengembanganBahan 

Ajar Membacakan Puisi untuk Siswa SMA dengan Teknik Latihan Menyiasati Diri 

dan Menyiasati Puisi, menghasilkan bahan ajar membaca puisi dalam bentuk 

buku dan DVD. Buku ajar yang dikembangkan mencakup beberapa aspekyaitu 

sampul buku, bentuk buku, petunjuk penggunaan buku, halaman pembatas buku, 

dan isi buku. 

Persamaan penelitian Haryanto dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D).Adapun 

perbedaannya, yaitu terletak pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Haryanto  mengembangkan materi ajar membaca puisi untuk siswa SMA, 

sedangkan penelitian ini mengembangkan materi ajar untuk membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP. 

Farhati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul PengembanganMateri 

Ajar Membaca Nyaring Berbasis Kontekstual pada Kelas VII di Ungaran, 
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menunjukkan bahwa pembelajaran membaca nyaring yang selama ini berlangsung 

belum berhasil.Salah satu faktornya karena materi ajar yang kurang memadai, 

sehingga perlu adanya inovasi materi ajar baru, yaitu dengan tema kebudayaan 

dan keluarga yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa di SMPN 5 Ungaran. 

Materi ajar tersebut berupa modul membaca nyaring berbasis kontekstual yang 

terdiri dari sampul depan, sampul dalam, atur pangiring, tujuan pembelajaran, 

sinau maca, gladhen maca, dansampul belakang. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Farhati dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D). Adapun perbedaannya,  yaitu terletak pada objek kajiannya.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Farhati mengembangkan materi ajar untuk membaca nyaring, 

sedangkan penelitian ini mengembangakan materi ajar untuk membaca 

pemahaman. 

Widiyati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Bahan 

Ajar Membaca Menemukan Realitas Kehidupan dalam Cerita Anak dalam Model 

Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Menanamkan Nilai-nilai Moral pada Siswa SMP 

Kelas VII, menunjukkan bahwa buku cerita yang mengandung realitas kehidupan 

lebih mudah untuk dipahami oleh siswa.Buku ini meliputi beberapa aspek yaitu, 

(1) aspek materi yang mencakup penanaman nilai-nilai moral pada anak, (2) aspek 

penyajian materi yang meliputi uji kompetensi dan pilihan jawaban, (3) aspek 

bahasa dan keterbacaan meliputi bahasa yang lebih komunikatif, tidak terlalu 

kaku, dan sesuai dengan tingkat perkembangan keterbacaan siswa kelas VII SMP, 

(4) aspek grafika yang meliputi sampul dan warna tema buku. 
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Persamaan penelitian  yang dilakukan oleh Widiyati dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D). Adapun perbedaan penelitian Widiyati dengan penelitian ini,yaitu terletak 

pada objek kajiannya.Penelitian yang dilakukan oleh Widiyati mengembangkan 

materi ajar membaca menemukan realitas kehidupan dalam cerita anak dalam 

model kooperatif tipe jigsaw untuk menanamkan nilai-nilai moral pada siswa 

SMP, sedangkan penelitian ini mengembangkan materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP. 

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini layak untuk ditindaklanjuti 

karena terdapat perbedaan pada objek kajian yang diteliti dengan penelitian-

penelitian sebelumnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII. 

 

2.2  Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan sebagai landasan kerja penelitian ini 

terkait dengan hakikat materi ajar, membaca pemahaman, dan pendidikan 

karakter. 

 

2.2.1 Materi Ajar 

Pada subbab ini akan membahas hakikat materi ajar,  jenis-jenis materi ajar, 

dan prinsip-prinsip pengembangan materi ajar. 
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2.2.1.1 Hakikat Materi Ajar 

Menurut  Depdiknas (2008:3) materi ajar adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan harus dipelajari oleh siswa untuk 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.  Selain itu, materi ajar 

merupakan seperangkat materi/substansi pelajaran yang disusun secara sistematis, 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Materi ajar digunakan oleh para guru atau para siswa untuk memudahkan 

proses pembelajaran.  Bahan bisa berupa kaset, video CD, kamus, buku bacaan, 

buku kerja atau fotocopi latihan soal.  Bahan juga bisa berupa koran, foto, 

perbincangan langsung dengan mendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi 

yang diberikan oleh guru, tugas tertulis,  kartu atau juga diskusi antarsiswa. 

Dengan kata lain, materi pembelajaran dapat berupa apa saja yang dengan bebas 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau pengalaman siswa sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan pada siswa (Depdiknas:2008). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa materi ajar 

merupakan segala hal atau bahan yang digunakan oleh guru untuk memudahkan 

guru dan siswa dalam pembelajaran agar siswa dapat mencapai standar 

kompetensi yang diharapkan. 

 

2.2.1.2Bentuk-Bentuk Materi Ajar 

Berdasarkan bentuknya Mulyasa (2006) mengelompokkan materi ajar 

menjadi lima, yaitu: 
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(1) Bahan Cetak 

Materi ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti buku, 

handout, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, dan wallchart. 

(2) Audio 

Materi ajar yang berbentuk audio dapat berwujud kaset, piringan hitam, dan 

compac disk audio. 

(3) Visual 

Materi ajar yang berbentuk visual dapat berwujud foto, gambar,dan  

model/maket. 

(4) AudioVisual 

Materi ajar audio visual ada dua bentuk, yakni berbentuk video/film, dan 

orang lain/narasumber. 

(5) Multimedia 

Multimedia merupakan penggabungan dua unsur media atau lebih yang 

terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi.Materi ajar 

multimedia dapat berwujud CD interaktif, Computer Based, dan Internet. 

Berdasarkan uraian di atas, materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter termasuk ke dalam bahan cetak yang berbentuk buku. 

 

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Pengembangan Materi Ajar 

Prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran terdiri dari beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan.Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip relevansi, 
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konsistensi, dan kecakupan (Tim Penyusun Panduan Pelaksanaan Pengembangan 

Materi Pembelajaran SMP, 2008). 

(1) Prinsip relevansi, yaitu adanya keterkaitan antara materi pembelajaran 

dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi. 

(2) Prinsip konsistensi, yaitu prinsip keajegan.  Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa satu macam, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan 

juga meliputi satu macam. 

(3) Prinsip kecukupan, yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit dan terlalu banyak.  Jika materi terlalu sedikit akan 

menghambat tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

sedangkan  materi yang terlalu banyak akan mengakibatkan keterlambatan 

dalam pencapaian target. 

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, berikut ini adalah hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan materi ajar meliputi (1) potensi peserta didik, 

(2) relevansi dengan karakteristik daerah, (3) tingkat perkembangan fisik, 

intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, (4) kebermanfaatan bagi 

peserta didik, (5) struktur keilmuan, (6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan 

materi pembelajaran, (7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan (8) 

alokasi waktu. Oleh karena itulah, pengembangan materi ajar membaca 

pemahaman yang dilakukan akan memperhatikan hal-hal tersebut sehingga 

menghasilkan materi ajar yang berkualitas. 
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2.2.2  Membaca Pemahaman 

 Membaca pemahaman pada hakikatnya adalah kegiatan membaca yang 

dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu 

teks.Pemahaman suatu teks sangat bergantung pada beberapa hal.  Salah satu hal 

yang perlu mendapat perhatian dalam membaca adalah keterampilan yang dimiliki 

pembaca akan sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman pada teks yang dibaca 

(Depdiknas 2004:3).   Pemahaman bacaan dapat juga diartikan sebagai pengertian 

yang diperoleh dari aktivitas membaca.Aktivitas ini melibatkan pembaca, teks, 

dan isi pesan yang disampaikan oleh penulis.Seseorang dapat dikatakan 

memahami bacaan apabila dia dapat mendapatkan informasi atau pesan yang 

disampaikan oleh penulis, baik tersirat maupun tersurat. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rubin (dalam Turahmat 2010:27) 

yang mendefinisikan bahwa membaca pemahaman adalah proses membaca 

dengan mengutamakan pemikiran yang kompleks untuk membangun sejumlah 

pengetahuan. Membangun sejumlah pengetahuan itu bisa berupa kemampuan 

pemahaman literal, interpretatif, kritis, dan kreatif.Hal itu diperkuat oleh 

Burns(dalam Turahmat 2010:27) bahwa membaca pemahaman terdiri dari empat 

tingkatan, yaitu (1) pemahaman literal (literal comprehension), (2) pemahaman 

interpretatif (interpretativecomprehension), (3)pemahaman kritis 

(criticalcomprehension) dan (4) pemahaman kreatif (creative comprehension). 

Berikut ini adalah penjelasannya. 

Syafi’ie  dalam Turahmat (2010:27) menyatakan bahwa pemahaman literal 

adalah pemahaman terhadap apa yang dikatakan atau disebutkan penulis dalam 



 

 

 

15 

teks bacaan. Pemahaman ini diperoleh dengan memahami arti kata, kalimat, dan 

paragraf dalam konteks bacaan itu, seperti apa adanya, disebut juga dengan makna 

tersurat atau denotatif.  Dalam pemahaman literal tidak terjadi pendalaman 

terhadap isi bacaan, yang terjadi hanya mengenal dengan mengingat apa yang 

tertulis dalam bacaan. Untuk membangun pemahaman literal, pembaca dapat 

menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, atau bagaimana. 

Membaca pemahaman interpretatif merupakan kegiatan membaca yang 

berusaha memahami makna yang dimaksudkan oleh penulis, baik makna yang 

terdapat dalam teks (makna tersurat) maupun makna yng terdapat di luar teks 

bacaan (makna tersirat).Pemahaman membaca interpretatif lebih tinggi dari pada 

membaca literal.Dalam membaca literal pembaca hanya memahami makna 

tersurat saja, sedangkan membaca interpretatif pembaca juga dituntut untuk 

mengetahui makna yang disampaikan penulis secara tersirat. 

Membaca pemahaman kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan 

untuk memberikan penilaian terhadap teks bacaan dengan jalan melibatkan diri ke 

dalam teks bacaan itu.Burns dalam Turahmat (2010:29) mengemukakan bahwa 

membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan 

gagasan yang tercakup dalam materi dengan informasi yang diketahui kemudian 

menarik simpulan tentang keakuratan dan kesesuaian.Pembaca kritis harus bisa 

menjadi pembaca yang aktif, bertanya, meneliti fakta-fakta, dan menggantungkan 

penialaian atau keputusan sampai ia mempertimbangkan semua materi. 

Membaca pemahaman kreatif adalah kegiatan membaca dengan cara 

berpikir kritis dan imajinatif, memanfaatkan hasil membacanya  



 

 

 

16 

untukmengembangkan kemampuan intelektual dan emosional, agar bisa 

menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Membaca kreatif merupakan 

tingkatan membaca yang paling tinggi.Proses membaca kreatif ini menurut 

Syafi’ie dalam Turahmat  (2010:29) dimulai dari memahami bacaan secara literal, 

kemudian menginterprestasikan, dan memberikan reaksi berupa penilaian 

terhadap apa yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan mengembangkan 

pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan 

dan pola-pola pikiran baru. Bisa dikatakan membaca kreatif merupakan perpaduan 

antara membaca literal, interpretatif, dan membaca kritis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman adalah kegiatan membaca untuk memahami isi yang terkandung 

dalam bacaan baik tersirat maupun tersurat.Oleh karena itu, dalam membaca 

pemahaman pembaca tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan memahami isi 

bacaan, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan memanfaatkan hasil 

membacanya untuk menemukan ide atau gagasan baru.Selain itu juga terdapat 

beberapa aspek yang diperlukan dalam membaca pemahaman yaitu kosakata, 

kemampuan untuk menafsirkan makna kata, kemampuan menangkap ide pokok, 

dan menangkap urutan peristiwa. 

 

2.2.3  Pendidikan Karakter  

Pada subbab ini akan dibahas hakikat pendidikan karakter, nilai-nilai 

pendidikan karakter bangsa, dan nilai-nilai karakter budaya Jawa. 
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2.2.3.1 Hakikat Pendidikan karakter 

Pendidikan adalah suatu upaya yang sadar untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal.Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari 

lingkungan peserta didik itu berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena 

peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai 

dengan kaidah-kaidah budayanya. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak (Kemendiknas 2010:3). 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Aqib dan Sujak 2011:3). 

Ramli dalam Aqib dan Sujak (2010:3) mengemukakan bahwa pendidikan 

karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak.  Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

menusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.Adapun 

kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang 

baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial 

tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.Oleh 
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karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda. 

 

2.2.3.2  Nilai-nilai Pendidikan Karakter Bangsa 

Menurut Kemendiknas (2010:8) nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut 

ini. 

(1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama 

dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan juga didasari pada 

nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai 

dan kaidah yang berasal dari agama. 

(2) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut pancasila. 

Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan 

seni. 

(3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut.  Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 
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makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 

karakter. 

(4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan 

diberbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai 

nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena 

itu tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam 

pengembangan pendidikan karakter bangsa. 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk 

pendidikan karakter dan budaya bangsa adalah sebagai berikut. 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius 
Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama  yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan  tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 



 

 

 

20 

dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.  

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari  

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis 
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama  hak dan kewajiban dirinya 

dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan 
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air 
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi 
Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ Komuniktif 
Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 
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sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman ataskehadiran dirinya. 

15.  Gemar Membaca 
Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung-jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

2.2.3.3  Nilai-nilai Karakter Budaya Jawa 

Mengacu pada sumber nilai budaya dari Kemendiknas, bahwa posisi 

budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan 

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter.  Dalam masyarakat Jawa 

terdapat budaya dan karakter tersendiri yang membedakannya dengan budaya 

lain, sehingga penelitian ini menggunakan nilai karaker budaya Jawa yang relevan 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter dari Kemendiknas. Berikut ini akan 

dijelaskan pendapat para tokoh tentang nilai-nilai karakter budaya Jawa. 
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Menurut Saryono (2011:41), nilai karakteristik budaya Jawa dibedakan 

menjadi empat ragam yaitu nilai religius Jawa, nilai filosofis Jawa, nilai etis Jawa, 

dan nilai estetis Jawa. Keempat ragam tersebut terbagi lagi menjadi sembilan 

subragam yaitu (1) nilai keselamatan, (2) nilai kesempurnaan, (3) nilai 

kemapanan, (4) nilai keselarasan, (5) nilai kebersamaan, (6) nilai keterpesonaan, 

(7) nilai kekasihsayangan, (8) nilai kebijaksanaan, dan (9) nilai keterhanyutan.  

Dari sembilan subragam di atas masih dibagi menjadi beberapa nilai karakter lagi, 

sehingga cakupan nilai karateristik budaya Jawa yang dikemukakan oleh Saryono 

masih terlalu luas, selain itu banyak terdapat kesamaan dan kemiripan dalam 

pembagian nilai karakter seperti pada nilai keselamatan dan kesempurnaan yang 

intinya sama-sama percaya bahwa Tuhan itu ada, dan beberapa nilai lainnya yang 

hampir sama. 

 Berbeda dengan pendapat Saryono, Suratno dan Astiyanto (2009) 

membagi nilai kearifan budaya Jawa menjadi 90 bagian.Nilai-nilai karakter 

budaya Jawa di sini berbentuk ungkapan-ungkapan berbahasa Jawa, sehingga 

sangat tepat jika digunakan untuk membuat materi ajar yang berupa bacaan.Hal 

tersebut dikarenakan selain siswa mendapatkan bacaan yang mengandung 

pendidikan karakter, siswa juga mengetahui arti dari ungkapan-ungkapan 

Jawa.Berikut ini adalah nilai-nilai karakter Jawa menurut Suratno dan Astiyanto 

(2009) yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikemukakan 

oleh Kemendiknas (2010). Nilai-nilai pendidikan karakter inilah yang digunakan 

dalam membuat materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter: 
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(1) Gusti Ora Sare (Tuhan tidak tidur) ungkapan ini mengandung nasehat bahwa 

orang Jawa harus selalu berhati-hati sebelum bertindak, karena Tuhan Maha 

Melihat, Tuhan selalu melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Selain itu, 

nilai ini juga mengajarkan orang Jawa untuk meminta pertolongan kepada 

Tuhan. Ungkapan Gusti Ora Sare termasuk dalam nilai religius. 

(2) Tepa Slira (tenggang rasa),merupakan etika orang Jawa dalam pergaulan 

sosial untuk menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga keharmonisan hidup bersama-sama sehingga tercipta 

kerukunan. Ungkapan ini termasuk dalam nilai komunikatif/bersahabat. 

(3) Urip Tulung-Tinulung (hidup tolong-menolong), orang Jawa senantiasa 

berperilaku saling tolong-menolong dalam kebaikan, tetapi dilarang saling 

menolong dalam perbuatan dosa dan perselisihan. Ungkapan ini termasuk 

dalam nilai peduli sosial. 

(4) Rawe-rawe Rantas Malang-Malang putung, ungkapan ini menjadi semboyan 

dalam mencapai cita-cita yang berorientasi pada kepentingan umum, 

misalnya memberantas kejahatan, ketidakadilan, dan perlawanan dari pihak 

luar terhadap daerahnya. Ungkapan ini termasuk dalam nilai semangat 

kebangsaan. 

(5) Jujur Bakal Mujur (jujur akan bahagia), keyakinan orang Jawa bahwa 

seseorang yang berani dan berperilaku jujur akan mendapatkan kebahagiaan. 

Ungkapan initermasuk dalam nilai kejujuran. 

(6) Berbudi Bawa Laksana (tanggung jawab dan konsekuen dengan ucapan), 

seseorang dikatakan memiliki watak berbudi bawa laksana jika setiap ucapan 
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dilaksanakan penuh konsekuan dan tanggung jawab.  Ungkapan ini termasuk 

dalam nilai tanggung jawab. 

(7) Menang Tanpa Ngasorake (menang tanpa mengalahkan), merupakan 

ungkapan yang memiliki nasehat agar manusia tidak egois, yakni sikap yang 

mengatakan bahwa dirinya sendiri yang paling benar, pendapatnya harus 

dipakai, dirinya yang paling cerdas, dan sebagainya.  Ungkapan tersebut 

termasuk dalam nilai toleransi. 

(8) Golek Dalan Padhang (mencari jalan terang), merupakan ungkapan yang 

memiliki nasehat agar seseorang terhindar dari perbuatan yang menyimpang 

dari norma hukum, etika, moral, dan sebagainya.  Ungkapan ini termasuk 

dalam nilai kedisiplinan. 

(9) Jer Basuki Mawa Beya, ungkapan ini memiliki arti bahwa untuk mencapai 

keinginan, cita-cita, dan kebahagiaan pasti dibutuhkan biaya. Biaya disini 

tidak berarti harus uang, melainkan dapat berupa tenaga, pikiran, dan 

pengorbanan lain. Ungkapan ini termasuk dalam nilai kerja keras. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian 

pengembangan Research and Development (R&D).  Langkah-langkah penelitian 

pengembangan ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Borg and Gall 

(dalam Sugiono 2010:409), yaitu (1) potensi dan masalah, (2) mengumpulkan 

informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba 

produk, (7) revisi produk, (8) ujicoba penelitian, (9) revisi produk, dan (10) 

pembuatan produk masal. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 

perbaikan desain.Berikut penjelasan tahap-tahap pada penelitian ini. 

(1) Potensi dan Masalah 

Langkah awal pada penelitian ini adalah menentukan masalah terlebih 

dahulu, masalahnya yaitu masih minimnya pendidikan karakter pada materi 

ajar membaca pemahaman. 

(2) Analisis Kebutuhan  

Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter. 
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(3) Merancang Prototipe Awal 

Tahap selanjutnya yaitu merancang prototipe awal sesuai dengan kebutuhan 

materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter. 

(4) Validasi Prototipe/Uji Ahli 

Validasi prototipe merupakan pengkajian prototipe yang dilakukan oleh ahli 

dan guru bahasa Jawa yang menguasai bidang ini untuk memberikan koreksi. 

(5) Revisi Prototipe 

Setelah prototipe dinilai, apabila ada perbaikan atau penambahan dari ahli, 

prototipe akan direvisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

 

Desain penelitian ini akan divisualisasikan sebagai berikut. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini berupa kebutuhan materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa dan guru. 

Sumber data yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter meliputi siswa, guru, dan 

dosen. 

(1) Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data untuk memperoleh data tentang 

kebutuhan dalam penyusunan materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter adalah siswa-siswi dari beberapa sekolah, yaitu (1) SMP 

Negeri 1 Taman, (2) SMP Negeri 4 Pemalang, (3) SMP Negeri 7 Pemalang, (4) 

SMP Plus Salafiyah, (5) SMP PGRI 6 Pemalang, dan (6) SMP Islam Pemalang.  

Jumlah siswa yang dijadikan sampel terdiri atas 10 siswa kelas VII dari setiap 

sekolah yang diambil secara acak.Adapun alasan dipilihnya sekolah tersebut, yaitu 

untuk memperoleh data dari sekolah yang berakreditasi A dan B dari sekolah 

negeri dan swasta.  Selain itu, lokasi sekolah juga berada di kabupaten Pemalang 

bagian barat yang siswanya menggunakan dialek ngapak.Dipilihnya keenam 

sekolah tersebut agar data yang diperoleh bervariasi dan mewakili kebutuhan 

siswa dari masing-masing sekolah.Halitu digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter,  

agar dapat bermanfaat bagi semua kalangan siswa. 
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(2) Guru 

Guru bahasa Jawa yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

merupakan guru SMP kelas VII di kabupaten Pemalang. Guru tersebut berasal 

dari (1) ) SMP Negeri 1 Taman, (2) SMP Negeri 4 Pemalang, (3) SMP Negeri 7 

Pemalang, (4) SMP Plus Salafiyah, (5) SMP PGRI 6 Pemalang, dan (6) SMP 

Islam.  Adanya guru dari beberapa sekolah yang memiliki akreditasi berbeda dari 

sekolah negeri dan swasta, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang 

dapat digunakan untuk memperbaiki produk.Selain itu, data kebutuhan dan 

harapan guru terhadap materi ajar yang diperoleh juga bervariasi.Guru-guru dari 

sekolah tersebut merupakan guru yang terlibat dalam pengujian prototipe.Alasan 

dipilihnya keenam guru dari sekolah yang berbeda adalah agar data pengujian 

prototipe yang diperoleh dapat mewakili keberagaman kebutuhan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman, sehingga produk yang dihasilkan lebih bisa 

diterima. 

(3) Dosen  

Dosen yang bertindak sebagai penguji prototipe materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter terdiri dari dua dosen dengan keahlian 

yang berbeda, yaitu satu dosen dari bidang pendidikan dan satu dosen dari bidang 

bahasa.Kedua dosen tersebut berasal dari Universitas Negeri Semarang. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui teknik 

angket.Angket yang digunakan terdiri dari angket kebutuhan dan angket uji 
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validasi.Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kebutuhan dan uji ahli 

prototipe.Angket kebutuhan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ajar 

yang dibutuhkan oleh guru dan siswa.Angket uji ahli digunakan untuk 

memperoleh penilaian dari ahli dan guru bahasa Jawa.  Penilaian tersebut akan 

menentukan perbaikan dan tingkat kelayakan prototipe. 

 

3.4   Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa angket kebutuhan dan uji ahli 

prototipe.Angket kebutuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu angket kebutuhan 

guru dan siswa.Angket uji ahli prototipe juga terdiri dari dua jenis, yaitu angket 

untuk dosen dan guru. 

 

3.4.1 Angket Kebutuhan Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis 

Pendidikan Karakter  

Angket kebutuhan materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter dibedakan menjadi dua,  yaitu angket kebutuhan guru dan siswa.  Angket 

kebutuhan siswa yang meliputi beberapa aspek, yaitu (1) aspek isi/materi, (2) 

penyajian materi, (3) aspek grafika, dan (4) latihan soal.Berikut ini adalah kisi-kisi 

penyusunan angket kebutuhan siswa terhadap materi ajar membaca pemahaman. 

 

 

Tabel 3.2  Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa Terhadap Materi Ajar 

Membaca Pemahaman Berbasis Pendidikan Karakter 
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Aspek Indikator Nomor Soal 

Isi Materi Ajar - penggunaan dialek ngapak 

sebagai materi ajar 

- adanya pendidikan karakter 

pada materi ajar 

- bentuk bacaan 

- judul bacaan 

- penjelasan singkat mengenai 

judul (ungkapan Jawa) 

- tema 

- panjang bacaan 

1 

 

2,3 

 

4 

5,6 

6 

 

7 

8 

Penyajian Materi Ajar 

Membaca Pemahaman 

Berbasis Pendidikan 

Karakter 

 

Grafika 

- penulisan judul 

- jenis huruf 

- ukuran huruf 

- gambar 

- kumpulan materi dibukukan 

- gambar sampul 

- jumlah halaman 

- ukuran buku 

9 

10 

11 

12,13 

14 

15 

16 

17 

Latihan & Soal - bentuk latihan 18,19,20 

  

Tabel 3.2 di atas merupakan kisi-kisi angket kebutuhan untuk siswa yang 

berbeda dengan angket kebutuhan untuk guru.  Angket kebutuhan untuk guru  

meliputi beberapa aspek, yaitu (1) kondisi pembelajaran membaca pemahaman, 

(2) isi/materi untuk membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter, (3) aspek 

grafika, (4) latihan soal, dan (5) harapan guru bahasa Jawa terhadap materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter.  Berikut ini adalah gambaran 

umum kisi-kisi angket kebutuhan untuk guru. 
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Tabel 3.3  Kisi-kisi Angket Kebutuhan Guru Terhadap Materi Ajar 

Membaca Pemahaman Berbasis Pendidikan Karakter 

 

Aspek Indikator Nomor Soal 

Pembelajaran 

Membaca Pemahaman 

di Sekolah 

- kondisi pembelajaran 

- cara guru mengajar  

- kendala yang dihadapi  

1,2 

3 

4 

Isi Materi Ajar - penggunaan dialek ngapak 

sebagai materi ajar 

- adanya pendidikan karakter 

pada materi ajar 

- bentuk bacaan 

- judul bacaan 

- penjelasan singkat mengenai 

judul (ungkapan Jawa) 

- tema 

- panjang bacaan 

5 

 

6,7 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

Penyajian Materi Ajar 

Membaca Pemahaman 

Berbasis Pendidikan 

Karakter 

 

- penulisan judul 

- jenis huruf 

- ukuran huruf 

- gambar 

- kumpulan materi dibukukan 

13 

14 

15 

16,17 

 18  

 

Grafika 

- gambar sampul 

- jumlah halaman 

- ukuran buku 

19 

20 

21 

Latihan & Soal - bentuk latihan 22-24 

Harapan Guru 

Terhadap materi Ajar 

- Harapan dari guru bahasa Jawa 

terhadap materi ajar 

25 
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3.4.2  Angket Uji Ahli Prototipe Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis 

Pendidikan Karakter 

Menurut Sugiono (2009:414), validasi merupakan proses kegiatan untuk 

menilai rancangan produk.  Validasi prototipe dilakukan dengan menyebar angket 

uji ahli prototipe.Angket tersebut bertujuan untuk mengetahui penilaian ahli 

terhadap prototipe serta untuk menentukan prosentase kelayakan prototipe.Angket 

uji ahli dibagikan kepada dosen dan guru. 

Hal-hal yang dibahas dalam angket ini meliputi aspek (1) kurikulum, (2) 

isi atau materi, (3) bahasa dan keterbacaan, (4) penyajian materi, (5) soal dan 

latihan, dan (6) saran perbaikan. Angket ini akan diserahkan kepada dosen dan 

guru. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Uji Ahli Prototipe Materi Ajar Membaca 

Pemahaman Berbasis Pendidikan Karakter 

Aspek Subaspek Nomor Soal 

Kesesuaian 

dengan 

kurikulum 

- Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian 

1 

Isi atau Materi - Kesesuaian judul dengan isi 

- Kesesuaian dengan lingkungan 

- Kesesuaian dengan perkembangan 

psikologis siswa 

- Kesesuaian dengan perkembangan 

kognisi siswa 

2 

3 

4 

 

5 

Bahasa dan 

Keterbacaan 

- Penggunaan EYD yang benar 

- Penggunaan unggah-ungguh yang tepat 

- Penggunaan kalimat efektif 

6 

7 

8 
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- Tingkat keterbacaan 

- Tingkat kesukaran 

9 

10 

Penyajian Materi - Urutan/tahapan penyajian 

- Menarik perhatian siswa 

- Mudah dipahami oleh siswa 

- Mendorong keaktifan belajar siswa 

11 

12 

13 

14 

Soal dan latihan - Kesesuaian penulisan soal dan latihan  15 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif.Menurut Miles dan Hubermen (dalam Sugiono 2012:337), kegiatan 

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus.Adapun tahapan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Berikut ini adalah penjelasan tahap-tahap 

analisis data dalam penelitian ini. 

(1) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan kegiatan memilah-milah hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, dan menyisihkan hal-hal yang 

tidak penting.Pada penelitian ini, kegiatan analisis kebutuhan materi ajar 

membaca pemahaman merupakan tahap reduksi data.Setelah data dianalisis, 

langkah selajutnya adalah membuat prototipe materi ajar membaca pemahaman. 
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(2) Penyajian Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah prototipe materi ajar 

membaca pemahaman yang akan divalidasi oleh guru dan dosen. 

(3) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bersamaan. 

Setelah prototipe materi ajar membaca pemahaman direvisi atau diperbaiki, maka 

akan dihasilkan materi ajar.  Materi ajar tersebut adalah materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII di 

kabupaten Pemalang. 
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BAB IV 

DESKRIPSI MATERI AJAR MEMBACA PEMAHAMAN BERBASIS 

PENDIDIKAN KARAKTER 

Pemaparan hasil penelitian pada bab ini meliputi lima hal, yaitu (1) 

deskripsi kondisi awal, (2) deskripsi analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap 

materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter, (3) deskripsi  

prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter, (4) 

validasi materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter, dan (5) 

perbaikan materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter. 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal  

Berdasarkan survei awal keadaan lapangan, dapat diperoleh informasi 

tentang kondisi pembelajaran membaca pemahaman.Informasi tersebut meliputi 

materi ajar yang digunakan, dan bagaimana minat serta kemampuan siswa dalam 

membaca pemahaman. 

Berdasarkan survei awal malalui angket penelitian yang telah diberikan 

kepada beberapa guru, diperoleh informasi bahwa selama ini guru mengambil 

materi dari buku paket dan LKS.Setelah dilakukan survei, ternyata materi yang 

ada pada LKS sangatlah minim pendidikan karakter dan kurang efektif bila 

digunakan dalam pembelajaran.Namun, meskipun begitu guru tetap enggan untuk 

memberikan inovasi yang berbeda dari materi yang sudah ada.Materi yang selama 

ini digunakan oleh guru hanya diambilkan dari buku paket dan LKS. 
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Buku paket yang digunakan adalah “Marsudi Basa lan Sastra Jawa” 

terbitan Erlangga yang menggunakan bahasa Jawa dialek Solo Yogyakarta/dialek 

[ɔ ] bukan dialek ngapak.Bacaan yang digunakan sebagai materi ajar membaca 

pemahaman pada buku ini terlalu panjang, sehingga menyebabkan siswa malas 

untuk membaca. 

LKS yang digunakan sebagai materi ajar merupakan terbitan dari TIM 

MGMP kabupaten Pemalang.Materi yang terdapat dalam LKS juga masih minim 

pendidikan karakter, selain itu bahasanya masih menggunakan bahasa Jawa dialek 

[ɔ ], belum menggunakan dialek ngapak. 

Pemilihan materi ajar sangat mempengaruhi minat dan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran.Selama ini minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman masih rendah, hal ini disebabkan oleh pemilihan materi ajar 

yang kurang tepat.Rendahnya minat siswa sangat berpengaruh kepada 

kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman.Kebanyakan siswa 

sulit memahami isi bacaan karena banyak kosakatayang tidak dimengerti dan 

jarang mereka dengar pada kehidupan sehari-hari.Selain itu, materi ajar yang 

menggunakan dialek[ɔ ]/bukan dialek ngapak sulit untuk dipahami siswa yang 

sehari-harinya menggunakan dialek ngapak.Pemilihan bacaan yang terlalu 

panjang juga berpengaruh pada minat membaca, banyak siswa yang mengaku 

malas untuk membaca karena bacaannya terlalu panjang. 
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4.2 Deskripsi Kebutuhan Siswa dan Guru terhadap Materi Ajar Membaca   

Pemahaman 

Hasil analisis kebutuhan materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII, diperoleh dari analisis angket 

kebutuhan siswa dan guru. 

Hasil analisis dari angket kebutuhan siswa dapat disimpulkan bahwa siswa 

membutuhkan materi ajar yang menggunakan bahasa sehari-hari,  yaitu 

menggunakan dialek ngapak.  Menurut mereka, pendidikan karakter juga sangat 

penting untuk disisipkan ke dalam materi ajar.Selain itu, siswa juga membutuhkan 

materi ajar yang menarik minat belajar, yaitu dengan adanya gambar ilustrasi 

berupa gambar kartun pada materi ajar yang digunakan.Siswa juga menginginkan 

tema bacaan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka.  Untuk ukuran 

buku, mereka menginginkan buku berukuran A5 dengan huruf Comic Sans Ms 

berukuran 12, sedangkan untuk latihan soal, mereka memilih pilihan ganda 

sebanyak sepuluh soal untuk setiap bacaan karena lebih praktis dan lebih mudah.  

Hasil analisis dari angket kebutuhan guru dapat disimpulkan bahwa selama 

ini guru mengalami kendala dalam pembelajaran membaca pemahaman.Kendala 

tersebut disebabkan karena materi ajar masih terbatas dan masih minim 

pendidikan karakter.Oleh karena itu, guru menginginkan materi ajar yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter.Menurut mereka, nilai-nilai karakter 

sangat penting untuk membentuk kepribadian siswa agar lebih baik.Guru juga 

menginginkan materi ajar yang menggunakan dialek ngapakuntuk mempermudah 

siswa dalam memahami bacaan karena kosakatanya sering siswa dengar dalam 
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kehidupan sehari-hari.Mereka juga menginginkan materi ajar yang dilengkapi 

dengan ilustrasi berupa gambar kartun untuk menarik minat baca siswa. Ukuran 

buku yang diinginkan oleh guru sama dengan siswa yaitu, buku berukuran A5 

dengan huruf Comic Sans Ms berukuran 12, sedangkan untuk latihan soal, guru 

lebih memilih soal pilihan ganda dan soal uraian dengan alasan lebih bervariatif.  

Berdasarkan uraian di atas, materi ajar akan dibuat sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan guru.  Pembuatan materi ajar ini diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan siswa dan guru terhadap materi ajar membaca pemahaman.Selain itu, 

dengan adanya ilustrasi gambar pada materi ajar, diharapkan siswa menjadi lebih 

tertarik untuk megikuti pembelajaran. 

 

4.3 DeskripsiPrototipe Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis 

Pendidikan Karakter 

Hasil pengembangan materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian pendahulu, bagian 

isi, dan bagian penyudah. 

 

4.3.1 Bagian Pendahulu 

Bagian pendahulu pada buku materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter terdiri dari sampul buku, halaman judul, hak cipta, kata 

pengantar, daftar isi, KD dan indikator, dan nilai karakter yang terkandung pada 

setiap bacaan.Berikut ini merupakan rincian bagian pendahulu buku materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter. 
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(1) Sampul Buku/Cover 

 Sampul buku materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter 

dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru.Sampul didesain 

dengan gambar dan warna yang menarik sesuai dengan keinginan siswa dan 

guru.Sampul didesain dengan variasi warna ungu cerah disertai dengan gambar 

siswa yang sedang membaca.Penataan judul berada di atas tengah.Sampul 

belakang berisi uraian singkat tentang materi ajar.Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 4.1 berikut. 

 

      A    B 

Gambar 4.1 Desain Awal Sampul 

Gambar 4.1 merupakan desain sampul buku materi ajar membaca 

pemahaman, gambar A merupakan desain sampul depan, sedangkan gambar B 

desain sampul belakang. 
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(2) Halaman Judul 

Isi halaman judul ini tidak berbeda jauh dengan sampul. Bedanya, pada 

sampul disertakan nama penulis dan desain gambar sampul, sedangkan pada 

halaman judul tidak disertakan 

(3) Hak Cipta 

Hak cipta berisi nama penulis, perancang gambar sampul, dan gambar 

ilustrasi. 

(4) Kata Pengantar/Atur Pangiring 

Halaman kata pengantar berisi sambutan penulis,  isi materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter, dan tujuan materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter. Kata pengantar pada buku ini ditulis 

menggunakan ragam ngoko dialek ngapak dan krama. 

(5) Daftar Isi 

Buku kumpulan materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter ini juga dilengkapi dengan daftar isi, hal ini untuk mempermudah siswa 

dalam menemukan judul bacaan yang akan dipelajari.  Halaman daftar isi ini 

berisi judul-judul bacaan, daftar pustaka, dan biografi penulis beserta nomer 

halamannya. 

(6) Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi dasar dan indikator perlu dicantumkan untuk mengetahui apa 

tujuan akhir materi tersebut, penulisan KD dan indikator dikembangkan 

menggunakan bahasa Jawa dialek ngapak.  Kompetensi dasar pada penelitian ini 

adalah maca patitis wacan sastra utawa nonsastra kambi tema tartamtu. 

Indikatornya adalah (a) bisa ngerti nilai-nilai sing ana ning jerone wacan, (b) bisa 
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jawab pitakonan sing ana gegayutane kambi isine wacan, dan(c) bisa ngringkes 

maning isine wacan. 

(7) Nilai Karakter yang Terkandung pada Setiap Bacaan 

Buku materi ajar membaca pemahaman ini terdiri dari sembilan judul.Pada 

setiap judul bacaan, terdapat lebih dari satu nilai karakter yang terkandung di 

dalamnya.  Oleh karena itu, perlu diberi penjelasan mengenai karakter apa saja 

yang terkandung pada setiap judul bacaan. 

 

4.3.2 Bagian Isi 

Buku ini berisi sembilan judul bacaan yang ditulis dengan dialek ngapak 

dengan tema kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan siswa.Setiap 

judul bacaan mengandung nilai karakter budaya Jawa yang diambilkan dari 

ungkapan Jawa.Nilai-nilai karakter tersebut di antaranya adalah  Gusti Ora Sare, 

Tepa Slira, Urip Tulung-Tinulung, Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung, 

Jujur Bakal Mujur, Berbudi Bawa Laksana,Menang Tanpa Ngasorake, Golek 

Dalan Padhang, dan Jer Basuki Mawa Beya. Berikut adalah penjelasanya. 

(1) Gusti Ora Sare 

Cerita ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Gito.Dia 

tidak mau mengikuti shalat Jumat dengan alasan tidak membawa sarung.Gito 

selalu meminta temannya untuk mengisikan presensi ketika shalat Jumat agar 

tidak ketahuan gurunya.Ketika diingatkan oleh teman-temannya, bahwa Tuhan itu 

maha mengetahui semua yang kita lakukan, Gito marah dan tidak mempedulikan 

kata-kata tersebut.Selama ini Gito shalat Jumat hanya karena takut kepada 
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gurunya, bukan untuk beribadah kepada Tuhan.Selesai shalat Jumat, teman-

temannya kaget karena Gito sedang diberi hukuman oleh Pak Andi, guru BK di 

sekolahnya.Melihat kejadian itu, teman-temannya hanya diam, karena sebelumnya 

sudah mencoba untuk mengingatkan. Setelah Gito mendapat hukuman, dia 

akhirnya sadar bahwa tindakan yang tidak baik lama-kelamaan pasti akan 

diketahui. Mulai dari saat itu Gito selalu mengikuti shalat Jumat di sekolahnya, 

bukan hanya untuk memenuhi presensi tapi untuk melaksanakan kewajibannya 

kepada Tuhan. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter religius dan 

tanggungjawab.  Karakter  religius Gusti Ora Sare ditunjukkan oleh perbuatan 

Gito yang tidak pernah mengikuti shalat Jumat akhirnya diketahui oleh guru BK. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan maha mengetahui segala perbuatan yang 

kita lakukan, sehingga kita harus memikirkan dampak baik maupun buruk dari 

segala tindakan yang kita lakukan.  Karakter tanggungjawab ditunjukkan oleh 

teman-teman Gito yang tertib melaksanakan shalat Jumat, karena beribadah  

merupakan kewajiban manusia kepada Tuhan.  

(2) Tepa Slira 

Cerita ini mengisahkan murid pindahan dari Papua yang bernama 

Yalimo.Yalimo mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak di sekolah 

barunya.Dia berambut keriting, berkulit hitam, bibirnya tebal, dan pendek, 

meskipun fisiknya berbeda, namun murid pindahan ini disukai banyak teman 

karena sifatnya yang ramah dan pandai bergaul.Yalimo merasa kesulitan 

mempelajari bahasa Jawa, melihat hal itu teman-teman Yalimo dengan senang 



 

 

 

43 

hati membantunya.Suatu hari ada seorang teman sekolah bernama Amel yang 

mengejeknya.Ketika diejek, Yalimo hanya bisa diam karena merasa malu dan 

langsung pergi.Seorang guru yang mengetahui kejadian itu menyuruh Amel untuk 

segera meminta maaf kepada Yalimo dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Amel kemudian dinasehati oleh guru tersebut untuk lebih menghargai perasaan 

orang lain dan tidak boleh mengejek temannya.  

Pada cuplikan bacaan di atas tercermin nilai karakter bersahabat/ 

komunikatif,  toleransi, dan tanggungjawab. Nilai karakter bersahabat/ 

komunikatif “Tepa Slira” ditunjukkan oleh Yalimo, siswa pindahan yang 

mempunyai fisik berbeda, namun banyak teman yang menyukainya karena dia 

ramah dan pandai bergaul.  Nilai karakter tanggungjawab ditunjukkan  ketika 

Amel mengejek Yalimo tapi ketahuan oleh gurunya, kemudian Amel mengakui 

kesalahannya dan meminta maaf pada Yalimo. Nilai karakter toleransi 

ditunjukkan oleh teman-teman Yalimo yang dengan senang hati membantunya 

mempelajari bahasa Jawa. 

(3) Urip Tulung-Tinulung 

Cerita ini mengisahkan siswa yang sedang  pulang sekolah, anak itu 

bernama Edo.  Dia pulang bersama ketiga temannya dengan mengendarai sepeda. 

Ketika sampai di tengah jalan, Edo melihat nenek tua yang akan menyebrang 

jalan.  Dia berhenti mengayuh sepedanya dan menolong nenek tua itu menyebrang 

jalan.  Suatu hari,  Edo berangkat sekolah seorang diri karena dia menjadi petugas 

upacara. Teman-teman yang biasanya berangkat bersama hari itu tidak menjadi 

petugas dan berangkat lebih siang. Tiba-tiba di tengah jalan ban sepedanya 
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kempes, dia kebingungan karena masih pagi belum ada tambal ban yang buka.  

Beberapa menit kemudian, ada seorang bapak-bapak memanggil-manggil 

namanya.Orang itu adalah Pak Rahmat, guru komputer di sekolahnya.Pak Rahmat 

menyuruh Edo untuk bonceng agar tidak telat ke sekolah.Akhirnya, Edo 

menitipkan sepedanya di rumah kenalan Pak Rahmat dan berangkat bersama Pak 

Rahmat ke sekolah. 

Pada cuplikan bacaan di atas tercermin nilai karakter peduli sosial, 

tanggungjawab, dan kerja keras.Nilai karakter peduli sosial “Urip Tulung 

Tinulung” ditunjukkan oleh tokoh yang bernama Edo.Pada saat melihat nenek tua 

kesusahan, Edo membantu nenek tersebut menyebrang jalan dan suatu hari ketika 

Edo mengalami kesusahan ada orang yang mau menolongnya.Nilai karakter 

tanggungjawab terjadi saat Edo berangkat sekolah sangat pagi karena dia menjadi 

petugas upacara.  Nilai karakter kerja keras ditunjukkan pada saat ban sepeda Edo 

bocor di jalan, namun dia tetap berusaha mencari caraagar tidak terlambat sampai 

di sekolah karena hari itu dia menjadi petugas upacara. 

(4) Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung 

Cerita ini mengisahkan sekelompok anak yang akan mengikuti lomba 

futsal untuk memperingati hari ulang tahun kabupaten Pemalang.  Anak tersebut 

adalah Catur, Gilang, Fahmi, Adit, dan Roni.Ketika latihan untuk persiapan 

lomba, Fahmi tidak terlihat.  Selesai latihan teman-temannya menengok Fahmi ke 

rumahnya, ternyata Fahmi tidak ikut latihan karena sepatunya rusak dan ia tidak 

punya uang.  Setelah dibicarakan dengan teman-teman, mereka setuju untuk iuran 

agar Fahmi bisa membeli sepatu futsal.Ternyata rintangan mereka untuk ikut 
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lomba futsal tidak berhenti disitu saja.Pada hari dilaksanakannya lomba, kaos 

futsal Gilang basah kuyup karena tercuci oleh ibunya. Suasana disitupun memanas 

karena peraturan panitia mewajibkan peserta futsal untuk memakai kaos tim.  

Akhirnya,  Gilang memakai kaos yang basah pada pertandingan futsal itu. Mereka 

sangat bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut, rintangan dan halangan yang 

ada berhasil mereka lewati bersama. Pengorbanan mereka membuahkan hasil, tim 

mereka menjadi juara pertama pada perlombaan futsal tersebut. 

Pada cuplikan bacaan di atas tercermin nilai karakter semangat 

kebangsaan,peduli sosial, kerja keras, dan komunikatif. Nilai karakter semangat 

kebangsaan “Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung” ditunjukkan oleh 

sekelompok anak yang akan mengikuti lomba futsal tingkat kabupaten untuk 

memperingati hari ulang tahun kotanya.  Banyak sekali rintangan yang 

menghalangi mereka untuk mengikuti lomba tersebut, namun anak-anak itu tetap 

semangat.  Apapun yang terjadi mereka tetap harus ikut lomba, hingga akhirnya 

tim mereka yang menjadi pemenangnya.  Nilai karakter peduli sosial ditunjukkan 

pada saat salah satu anak tidak bisa ikut latihan futsal karena sepatunya rusak. 

Teman-teman yang lain dengan senang hati iuran agar temannya bisa beli sepatu 

baru.  Nilai karakter kerja keras ditunjukkan oleh anak-anak yang sangat 

bersemangat mengikuti latihan futsal.Nilai karakter bersahabat/komunikatif 

ditunjukkan oleh anak-anak yang saling bekerjasama. 

(5) Jujur Bakal Mujur 

Cerita ini mengisahkan dua orang anak yang bersahabat, anak itu bernama 

Dimas dan Damar.Kedua anak tersebut terkenal anak yang paling nakal di kelas, 
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mereka tidak pernah serius dalam menerima pelajaran. Suatu hari waktu jam 

istirahat, mereka diingatkan oleh Arum bahwa setelah istirahat nanti ada ulangan 

bahasa Jawa.  Mereka berdua tidak belajar, tapi malah membuat contekan.Saat 

ulangan dilaksanakan, mereka ketahuan membuka contekan dan akhirnya disuruh 

ulangan lagi dikantor guru.Dimas dan Damar sangat malu karena ketahuan 

mencontek dan dihukum gurunya. Adanya kejadian itu membuat Dimas dan 

Damar sadar bahwa sesuatu yang tidak jujur nantinya pasti akan celaka. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter jujur dan 

tanggungjawab.Nilai karakter jujur “Jujur Bakal Mujur”  ditunjukkan oleh  Arum 

yang mengerjakan sendiri soal ulangan  dan tidak menyontek. Nilai karakter 

tanggungjawab ditunjukkan oleh dua orang anak yang ketahuan menyontek.  

Anak tersebut sangat malu, namun mau menerima hukuman dari gurunya untuk 

ulangan di kantor guru. 

(6) Berbudi Bawa Laksana 

Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang baru dilantik menjadi 

ketua OSIS.Tiga minggu yang lalu Tono terpilih menjadi ketua OSIS, dia dipilih 

karena pintar dan pandai. Banyaknya kegiatan disekolah, membuat Tono sering 

pulang sore dan kehujanan hingga ia jatuh sakit.  Malam minggu dia merasa tidak 

enak badan dan sakit kepala, sampai malam senin panasnya belum juga turun.Dia 

bingung karena hari senin harus mempimpin rapat OSIS, tapi kondisinya belum 

begitu sehat.Akhirnya, senin pagi dia tetap pergi ke sekolah dengan kondisi badan 

yang masih agak lemas dan tetap memimpin rapat dengan baik.Melihat pemimpin 
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yang seperti itu anggota OSIS sangat senang, karena mempunyai sosok pemimpin 

yang bertanggungjawab. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter tanggungjawab, 

mandiri, komunikatif, dan kerja keras.  Nilai karakter tanggungjawab “Berbudi 

Bawa Laksana” ditunjukkan oleh Tono yang sangat bertanggungjawab  sebagai 

ketua OSIS.  Kondisinya yang masih sakit tidak dijadikan alasan untuk 

membatalkan rapat OSIS dan tetap menjalankan kewajibannya memimpin rapat.  

Nilai karakter mandiri ditunjukkan saat Tono sakit, tetapi dia tidak bergantung 

kepada orang lain dalam melaksanakan tugasnya.  Nilai karakter komunikatif 

tercermin pada sifat Tono yang mudah bergaul dengan siapa saja.  Nilai karakter 

kerja keras ditunjukkan  pada saat badan Tono masih sangat lemas, tapi dengan 

susah payah dia berusaha agar sampai di sekolah dan tetap memimpin rapat. 

(7) Menang Tanpa Ngasorake 

Cerita ini mengisahkan anak sekolah yang sedang mengerjakan tugas 

kelompok.  Kelompok tersebut beranggotakan lima anak, yaitu Rina, Anggi, Ana, 

Toni, dan Fajar.  Anggi dipilih menjadi ketua kelompok karena dia dianggap yang 

paling pintar.Anggi membagikan tugas kepada anggota kelompoknya, setiap anak 

mengerjakan dua nomor soal.Ketika Anggi selesai mengerjakan soal, dia 

mengoreksi hasil jawaban Tono dan hasilnya ternyata berbeda. Anggi mencoba 

menjelaskan kepada Tono bahwa jawabannya ada yang salah, namun tidak 

dihiraukan oleh Tono dan Anggi memilih untuk diam. Setelah semuanya selesai, 

Anggi meminta agar jawaban ditukarkan kepada teman yang duduk disebelahnya. 

Fajar menukarkan jawabannya dengan Tono.Ternyata Fajar juga menemukan 
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hasil yang berbeda dengan jawaban Tono.Setelah dijelaskan oleh Fajar bahwa 

rumus yang dia pakai itu salah, akhirnya Tono mau menerima.Teman-teman 

menyuruh Tono meminta maaf kepada Anggi karena sudah berfikir jelek tentang 

Anggi.Jawaban Anggi benar, tapi Tono tidak mau mengalah dan mendengarkan 

Anggi. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter toleransi, 

komunikatif, tanggungjawab, dan cinta damai.  Nilai karakter toleransi “Menang 

Tanpa Ngasorake” ditunjukkan oleh Anggi yang lebih memilih diam dan tidak 

mau menang sendiri meskipun dia tahu  bahwa jawaban temannya itu salah. 

Anggi bersikap seperti itu karena teman yang diingatkan tidak mempedulikannya 

dan ngotot kalau jawabannya yang benar dan Anggi yang salah.Nilai karakter 

komunikatif ditunjukkan oleh anak-anak yang senang bekerjasama mengerjakan 

tugas kelompok.Nilai karakter tanggungjawab ditunjukkan oleh Anggi yang 

bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan teman satu kelompoknya.Nilai 

karakter cinta damai ditunjukkan oleh Anggi yang tidak mau bertengkar dengan 

teman satu kelompoknya dan memilih untuk diam. 

(8) Golek Dalan Padhang 

Cerita ini mengisahkan para siswa di SMP Negeri 2 Pemalang yang sangat 

tertib terhadap peraturan sekolah.  Sekolah ini memang  sangat ketat peraturannya, 

guru juga tidak boleh terlambat sampai di sekolah.  Apabila upacara bendera, guru 

dan siswa harus tiba di sekolahan sebelum jam setengah tujuh.Namun, ada tiga 

bersahabat yang tidak mau mematuhi tata tertib sekolah.Anak tersebut adalah Aji, 

Aan, dan Galuh yang terkenal sangat nakal di sekolah tersebut.Galuh merasa anak 
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orang kaya, sehingga dia seenaknya sendiri.Aji dan Aan patuh kepadanya karena 

sering ditraktir.Ketiga anak tersebut sudah berkali-kali tertangkap guru BK karena 

berangkat telat dan tidak mematuhi tata tertib sekolah.Senin itu mereka telat 

mengikuti upacara dan tidak memakai seragam lengkap yang diwajibkan oleh 

sekolah.  Mereka dipanggil oleh guru BK dan disuruh membuat surat pernyataan.  

Jika mereka melanggar tata tertib sekolah dan masih telat mengikuti upacara, 

mereka akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter disiplin, 

tanggungjawab, dan cinta tanah air.   Nilai karakter disiplin “Golek Dalan 

Padhang ” ditunjukkan oleh para siswa SMP Negeri 2 Pemalang yang mematuhi 

tata tertib/peraturan sekolah. Nilai karakter tanggung jawab ditunjukkan oleh Aji, 

Aan, dan Galuh yang melangar peraturan dan mau menerima hukuman, kemudian 

mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi 

perbuatannya. Jika suatu saat mereka mengulanginya, mereka siap di keluarkan 

dari sekolah.Nilai karakter cinta tanah air ditunjukkan oleh anak-anak dan guru 

yang tertib melaksanakan upacara bendera. 

(9)  Jer Basuki Mawa Beya 

Cerita ini mengisahkan tentang Pak Mamat, seorang penjual bubur ayam 

yang mempunyai dua orang anak yaitu Putri dan Dimas.Putri merupakan anak 

pertamanya yang sekarang sudah kelas XII, sedangkan Dimas masih kelas VII 

SMP.Kedua anak Pak Mamat merupakan anak yang pintar, mereka rajin belajar 

dan selalu mendapatkan peringkat di sekolah.Selain itu, mereka juga diajarkan 

untuk rajin shalat dan mengaji oleh Pak Mamat. Belakangan ini Pak Mamat 
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banting tulang, kerja keras  mendapatkan uang untuk membiayai kuliah Putri. Pak 

Mamat bercita-cita agar anaknya yang pandai itu tidak putus sekolah.Berbagai 

pekerjaanpun dilakukan oleh Pak Mamat seperti ngojeg, membuat mainan anak 

kecil, dan jadi tukang tambal ban. Semua itu ia lakukan demi pendidikan anak-

anaknya.  Kerja keras yang dilakukan Pak Mamat tidak sia-sia, Putri akhirnya 

diterima diperguruan tinggi.Terbayar sudah kerja keras Pak Mamat selama ini. 

Pada cuplikan bacaan di atas, tercermin nilai karakter kerja keras, religius, 

dan tanggungjawab.Nilai karakter kerja keras “Jer Basuki Mawa Beya 

ditunjukkan olehPak Mamat yang rela bekerja keras agar anaknya yang pandai 

bisa melanjutkan sekolahnya sampai di perguruan tinggi.Kerja keras Pak Mamat 

diimbangi dengan anaknya yang sangat rajin belajar.Akhirnya kerja keras mereka 

terbayar, anak Pak Mamat diterima di perguruan tinggi.Nilai karakter religius 

ditunjukkan oleh anak-anak Pak Mamat yang rajin shalat dan mengaji.Nilai 

karakter tanggungjawab ditunjukkan oleh Pak Mamat yang sangat 

bertanggungjawab kepada pendidikan anak-anaknya, karena itu merupakan 

kewajibannya sebagai seorang ayah. 

Pada bagian isi, selain terdapat sembilan judul bacaan, buku ini juga 

dilengkapai dengan latihan soal.Latihan soal pada prototipe materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter berupa soal pilihan ganda yang 

semuanya ditulis dengan dialek ngapak.Setiap judul bacaan terdapat sepuluh soal 

pilihan ganda, jadi dalam buku ini terdapat sembilan puluh soal.Tujuan dari 

dibuatnya latihan soal pada materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter adalah untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.Latihan soal juga 
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dikembangkan dengan menggunakan dialek ngapak.Berikut adalah contoh kata 

tanya yang digunakan diantaranya adalah kepimen berarti kenapa, kenangapa 

berarti mengapa, sapa berarti siapa, pira berarti berapa, apa bae berarti apa saja, 

dan sapa bae berarti siapa saja. 

 

4.3.3 Bagian Penyudah 

Bagian penyudah pada prototipe materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter terdiri dari daftar pustaka dan biografi 

penulis.Berikut penjelasannya. 

(1) Daftar Pustaka 

Lembar daftar pustaka ini menunjukkan daftar buku-buku yang dijadikan 

referensi dalam pembuatan materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter. 

(2) Biografi Penulis 

Lembar biografi penulis berisi tentang riwayat pendidikan penulis yang 

disertai dengan foto penulis.Penulisan biografi juga menggunakan dialek ngapak. 

 

4.4 Validasi Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis Pendidikan 

Karakter 

Setelah menyusun prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter, peneliti mengajukan validasi kepada guru SMP serta dua 

dosen ahli.Penetapan ahli dimaksudkan untuk memberikan saran perbaikan 
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terhadap produk.Uji prototipe sebagai dasar untuk memperbaiki produk, baik dari 

ahli materi maupun guru, hasilnya dirinci sebagai berikut. 

 

4.4.1 Hasil Uji dari Ahli Materi 

Tanggapan ahli/pakar di bidang materi olehdua ahli yang berbeda, yaitu 

ahli dalam bidang bahasa dan ahli dalam bidang pendidikan. Kedua ahli tersebut  

adalah dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. 

Berikut hasil penilaian oleh kedua ahli materi. 

Kedua ahli menilai bahwa prototipe materi ajar membaca pemahaman 

sudah baik.Namun, masih ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki dan 

diperhatikan. Berikut akan diuraikan saran perbaikan dari dosen ahli. 

(1) Sampul 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyajian sampul 

buku, di antaranya yaitu: 

(a) Warna tulisan judul buku harus lebih jelas. 

(b) Warna pada gambar diganti warna yang tajam, selain warna putih. 

(c) Ilustrasi gambar yang seperti tumpahan tinta dihilangkan. 

 

(2) Isi 

Menurut saran dari ahli, mengenai isi materi juga ada yang perlu 

diperbaiki, di antaranya;  

(a) Kata pengantar. 

(b) Perlu ditambah dialog/percakapan. 
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(c) Unggah-ungguh masih perlu diperbaiki lagi. 

(d) Kosakata yang kurang tepat. 

(e) Penyajian kompetensi dasar dan indikator. 

(f) Ada salah satu judul yang isinya masih kurang tepat, yaitu pada bacaan 

yang berjudul “Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung”.  

(g) Penulisan huruf kapital perlu diperhatikan. 

(h) Latihan soal lebih bervariatif, tidak hanya pilihan ganda. 

(i) Daftar Pustaka 

(j) Foto diri. 

(3) Penyajian Buku 

Penyajian buku  materi ajar membaca pemahaman berbaisis pendidikan 

karakter dinilai sudah cukup baik, tidak ada perbaikan atau saran dari para ahli.   

Total skor penilaian ahli terhadap prototipe materi ajar membaca 

pemahaman secara keseluruhan adalah64dari skor maksimal 75.  Jumlah skor 

nantinya akan dibagi dengan jumlah pertanyaan yaitu 15.  Berikut hasil skor akhir 

penilaian dari ahli. 

 

        = 4,3 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai validitas prototipe menurut 

ahli adalah 4,3.Angka tersebut termasuk pada kriteria baik, namun masih tetap 

perlu perbaikan sesuai dengan saran perbaikan yang telah disampaikan oleh ahli 

supaya mendapatkan hasil yang maksimal.Perbaikan tersebut terutama pada 

penyajian sampul buku, yaitu perlu perbaikan warna judul dan tulisan pada 
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sampul belakang. Perbaikan pada bagian isi meliputi penulisan huruf kapital, 

unggah-ungguh, penyajian kompetensi dasar dan indikator,  penambahan 

percakapan, foto diri, dan variasi soal. Selebihnya sudah dalam kategori baik. 

 

4.4.2 Hasil Uji dari Guru 

Guru dalam sebuah pembelajaran merupakan seorang ahli praktisi di 

bidang pengajaran.  Guru bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peran 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran inilah yang menjadi pertimbangan 

agar guru dapat memberikan penilaian untuk kelayakan prototipe materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter. Penilaian guru sangat 

membantu perbaikan prototipe karena guru lebih dekat keberadaannya dengan 

siswa, untuk itu guru dinilai lebih banyak memahami materi seperti apa yang 

diinginkan oleh siswa. 

Berdasarkan angket penilaian yang telah diberikan oleh guru, guru menilai 

prototipe materi ajar membaca pemahaman sudah bagus dan cocok untuk 

digunakan sebagai materi ajar di Pemalang barat.Namun, guru memberikan 

sedikit saran, yaitu ada beberapa penggunaan kosakata dialek ngapak yang kurang 

tepat dan perlu diperbaiki.Untuk selebihnya, guru menilai prototipe materi ajar 

membaca pemahaman sudah baik. Total skor dari guru adalah 68, skor ini 

nantinya dibagi dengan jumlah pertanyaan yaitu 15 untuk menghasilkan skor 

akhir. Berikut validitas penilaian dari guru. 

 

        = 4,5 
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Berdasarkan perhitungan di atas, nilai validitas prototipe menurut guru 

adalah 4,5.  Angka tersebut termasuk pada kriteria sangat baik, namun masih ada 

yang perlu untuk diperbaiki, yaitu mengenai penggunaan kosakata dialek ngapak. 

Berdasarkan penilaian baik dari dosen ahli maupun guru dapat 

disimpulkan bahwa prototipe sudah baik. Penilaian dari kedua ahli materi adalah 

4,3 dan dari guru 4,5.  Rata-rata penilaian dari dosen ahli maupun guru adalah 4,4.  

Angka tersebut sudah termasuk dalam kategori baik. 

 

4.5 Perbaikan Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis Pendidikan 

Karakter  

Setelah dilakukan validasi oleh ahli dan guru, tahap selanjutnya adalah 

memperbaiki prototipe materi ajar membaca pemahaman.Perbaikan dilakukan 

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli.Revisi dilakukan berdasarkan 

saran dari para ahli.  Secara umum, perbaikan buku materi ajar membaca 

pemahaman terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) aspek  fisik/perwajahan sampul buku, 

(2) aspek isi, dan (3) aspek struktur penyajian buku. 

 

4.5.1 Aspek  Fisik/Perwajahan Sampul Buku 

Perbaikan pada fisik/perwajahan sampul meliputi perbaikan warna tulisan 

judul dan tulisan pada cover belakang. Tampilan perubahan sampul dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar 4.2 Desain Sampul Setelah Perbaikan 

Gambar sampul di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbaikan 

pada sampul buku.Pertama, warna tulisan pada judul diubah dengan tujuan agar 

mudah untuk dibaca.Kedua, tulisan yang terdapat pada sampul belakang buku 

juga diganti.Sebelumnya, tulisan pada sampul belakang hanya berisi penjabaran 

isi materi ajar membaca pemahaman.Setelah diperbaiki, tulisan tersebut diganti 

menjadi kegelisahan penulis terhadap minimnya materi ajar yang menggunakan 

dialek ngapak.Ketiga, tulisan kelas VII yang terdapat pada pojok kiri bawah 

dihilangkan, karena mengganggu tampilan buku.Keempat, warna cover yang 

tadinya seperti tumpahan tinta, diganti dengan warna polos agar lebih jelas dan 

tidak mengganggu tulisan pada cover belakang. 

 

4.5.2 Aspek Isi 

Buku materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter juga 

mengalami perbaikan pada beberapa isi buku, yaitu berupa perbaikan pada kata 
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pengantar, perbaikan isi bacaan, perbaikan latihan soal, daftar pustaka, dan  

perbaikan biografi penulis.  

Kata pengantar perlu diperbaiki bahasanya. Sebelumnya kata pengantar 

menggunakan ragam campuran, yaitu ngoko dan krama. Setelah divalidasi, kata 

pengantar ditulis dengan menggunakan dialek ngapak. Selain itu, ada juga 

perbaikan pada kata yang kurang tepat, seperti penggunaan kata ungkapan bahasa 

Jawa dirasa kurang tepat, seharusnya memakai kata sesanti Jawa. 

Bacaan perlu diperbaiki lagi unggah-ungguhnyadan ditambah dialog/ 

percakapan dengan orang yang lebih tua. Selain itu, ada beberapa kosakata yang 

kurang tepat, seperti kata lan seharusnya kambi, gasikseharusnya gelis, ngerjakna 

seharusnya nggarap, kanca seharusnya batir, saka seharusnya kading, dan olehe 

seharusnya gole. Selain perbaikan kosakata, bacaan inti juga diperbaiki pada isi 

cerita. Pada bacaan yang berjudul Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung, 

rintangan yang dihadapi perlu ditambah lagi, sehingga lebih terlihat 

perjuangannya.Pada bagian isi, penggunaan huruf kapital juga perlu diperhatikan, 

karena ada beberapa yang salah dan perlu diperbaiki. 

Buku materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter juga  

perlu dilengkapi dengan KD dan indikator untuk mengetahui tujuan pembelajaran.  

Latihan soal dinilai kurang variatif oleh ahli, untuk itu perlu dilakukan 

penambahan soal berupa uraian.Soal untuk setiap bacaan yang semula berjumlah 

sepuluh soal pilihan ganda. Setelah dilakukan perbaikan, latihan soal ditambah 

empat soal  uraian, sehingga lebih bervariatif dan sesuai dengan pengembangan 

indikatornya. 
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Penulisan daftar pustaka masih ada yang salah pada spasinya.Sebelumnya, 

daftar pustaka menggunakan spasi lebih dari enam karakter.Setetah perbaikan, 

daftar pustaka menggunakan spasi enam karaktersesuai dengan kaidah penulisan 

yang benar. 

Biografi penulis perlu diperbaiki pada bagian foto diri. Foto sebelumnya 

dinilai kurang tepat sebagai biografi pada buku materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5 

berikut. 

 

 

   A           B 

Gambar A merupakan foto diri sebelum divalidasi, sedangkan gambar B 

foto diri setelah divalidasi. Terdapat perbedaan yang jelas, pada gambar A dinilai 

kurang sopan untuk materi ajar membaca pemahaman, sedangkan gambar B 

dinilai lebih pantas dan sopan. 
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4.5.3 Aspek Penyajian 

Aspek penyajian materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter dinilai sudah baik oleh ahli dan guru, sehingga tidak ada perbaikan untuk 

aspek penyajian. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

(1) Kondisi awal pembelajaran membaca pemahaman di kabupaten Pemalang 

menunjukkan bahwa materi ajar yang selama ini digunakan berupa buku 

paket dan LKS. Materi tersebut belum menggunakan dialek ngapak, dan 

belum mengandung nilai pendidikan karakter. 

(2) Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa siswa dan guru menginginkan 

materi ajar membaca pemahaman yang menggunakan dialek ngapak dan 

mengandung nilai pendidikan karakter. 

(3) Prototipe awal materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter 

untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang, terdiri dari tiga bagian 

yaitu bagian pendahulu, bagian isi, dan bagian penyudah. Bagian pendahulu 

terdiri dari  sampul buku, halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi, 

KD dan indikator, dan nilai karakter pada tiap bacaan. Bagian isi terdiri dari 

sembilan judul bacaan yang diambilkan dari ungkapan Jawa dan soal pilihan 

ganda. Bagian penyudah terdiri dari daftar pustaka dan biografi penulis. 

(4) Pada validasi prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan 

karakter untuk siswa kelas VII SMP di kabupaten Pemalang, terdapat 

beberapa saran perbaikan dari ahli materi.  
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(5) Perbaikan yang dilakukan meliputi perubahan pada gambar sampul 

depan,atur pangiring, perbaikan isi bacaan, kosakata, penulisan huruf kapital, 

dialog, unggah-ungguh, penyajian KD dan indikator, penambahan soal 

uraian, daftar pustaka, dan foto diri.  Tebal buku ini 86 halaman, ukuran A5 

dengan huruf Comic Sans MS 12, sampul menggunakan hard cover, dan 

dilengkapi ilustrasi gambar pada setiap bacaan. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu (1) 

materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter dengan dialek 

ngapak dapat digunakan sebagai materi ajar membaca pemahaman di kabupaten 

Pemalang, materi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan daerah tersebut,  (2) 

untuk guru sebaiknya memilih materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter dengan dialek ngapak agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 
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Instrumen 1  

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA TERHADAP MATERI AJAR 

MEMBACA PEMAHAMAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1) Tulislah identitas diri anda pada tempat yang sudah disediakan. 

2) Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 

3) Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek ( ) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4) Jawaban boleh lebih dari satu.  

Contoh: (√ ) teks berita (  ) drama  (   ) non sastra (√ ) cerita 

5) Apabila ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, maka dimohon 

untuk menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. 

Contoh: (√) lainnya, sebutkan jawaban. 

 

1. Apakah anda setuju jika bacaan materi ajar membaca pemahaman 

menggunakan dialek ngapak? 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : ................................................ 

Nama Sekolah : ................................................ 

No. Absen  : ................................................ 

Tanda Tangan : ................................................ 
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Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah anda setuju jika bacaan untuk materi ajar membaca pemahaman 

disisipkan pendidikan karakter? 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Jika anda setuju, karakter apa saja yang anda inginkan? 

(   )  karakter yang berhubungan dengan Tuhan (religius) 

( ) karakter yang berhubungan dengan sifat manusia seperti jujur, tanggung 

jawab, disiplin, kerja keras, dll. 

(  ) karakter yang berhubungan dengan sesama manusia seperti tolong-

menolong, tanggang rasa, dll 

(   ) semua karakter di atas 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bentuk bacaan yang anda inginkan untuk materi membaca pemahaman? 

(  ) teks berita 

(  ) teks cerita 

(  ) teks drama 

(  ) teks non sastra 

(  ) lainnya, yaitu…………………………………………………………. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah anda setuju, jika judul bacaan materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter berupa ungkapan-ungkapan bahasa Jawa? 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Jika anda setuju, apakah perlu diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai 

ungkapan bahasa Jawa yang digunakan sebagai judul bacaan? 
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(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

.........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

7. Tema apa yang paling cocok untuk materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter?   

(  ) kemasyarakan 

(  ) kebudayaan 

(  ) kekeluargaan 

(  ) Lainnya......seperti................................................................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Menurut anda, berapa jumlah paragraf  untuk bacaan yang digunakan 

dalam pembelajaran membaca pemahaman?   

(  ) 5-6 paragraf 

(  ) 4-5 paragraf 

(  ) 3-4 paragraf 

(  ) 1-2 paragraf 

(  ) > 6 paragraf       

Alasan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

9. Penataan penulisan judul bacaan yang paling tepat menurut anda? 

 

Tepa Slira                 Tepa Slira                  Tepa Slira             

 

 

 

  

(   ) Rata kiri      (    ) Rata tengah    (   ) rata kanan 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10.  

Tepa Slira Tepa Slira Tepa Slira Tepa Slira 

Harrington Times New Roman Comic Sans MS Arial 

1 2 3 4 

Jenis huruf (font) di atas yang paling cocok untuk materi ajar membaca 

pemahaman? 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) variasi 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11.  

Tepa Slira Tepa Slira Tepa Slira Tepa Slira 

8 10 12 14 

Ukuran huruf di atas yang paling tepat untuk materi ajar membaca 

pemahaman adalah…. 

(  ) 8 

(  ) 10 

(  ) 12 

(  ) 14 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. Menurut pendapat anda, apakah perlu teks bacaan materi ajarmembaca 

pemahaman disisipkan sebuah gambar? 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. Jika perlu, gambar apa yang paling tepat untuk bacaan tersebut? 

(  ) gambar manusia disesuaikan dengan isi bacaan 
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(  ) gambar kartun disesuaikan dengan isi bacaan 

(  ) lainnya.................................................................................................. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. Apakah anda setuju jika kumpulan materi ajar membaca pemahaman dijilid 

menjadi buku? 

(   ) setuju 

(   ) tidak setuju 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. Jika anda setuju materi ajar dijilid menjadi buku, gambar sampul seperti 

apa yang anda harapkan? 

(   ) gambar wayang 

(   ) gambar temapat ibadah yang menunjukkan kerukunan umat beragama 

(  ) gambar anak yang sedang mebaca 

(  ) lainnya,................................................................................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. Berapa halaman yang anda inginkan untuk buku kumpulan materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter? 

(   ) 20-30 

(   ) 31-40 

(   )  41-50 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

17. Pilihlah ukuran buku kumpulan materi ajar membaca pemahaman yang 

anda sukai! 

(   ) besar (A4/kuarto) 

(   ) sedang (A5/setengah ukuran kertas kuarto) 

(   ) lebih kecil dari A5 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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18. Menurut anda, apakah perlu adanya latihan soal untuk mengukur 

pemahaman siswa? 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

19. Jika perlu, penyajian latihan seperti apa yang anda inginkan? 

(   ) berupa soal uraian 

(   ) berupa soal pilihan ganda 

(   ) berupa soal uraian dan pilihan ganda 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

20. Berapa jumlah soal latihan yang anda inginkan? 

(   ) 5-10 

(   ) 11-15 

(   ) 16-20 

Alasan: 

……………………………………………………………………………….

.. 
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Instrumen 2 

 

ANGKET KEBUTUHAN GURU TERHADAP MATERI AJAR MEMBACA 

PEMAHAMAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

6) Tulislah identitas diri bapak/ibu pada tempat yang sudah disediakan. 

7) Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek ( ) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

8) Jawaban boleh lebih dari satu.  

Contoh: (√ ) teks berita (  ) drama  (   ) non sastra (√ ) cerita 

9) Apabila ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, maka dimohon 

untuk menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. 

Contoh: (√) lainnya, sebutkan jawaban. 

 

21. Bagaimana pembelajaran bahasa Jawa di sekolah bapak/ibu? 

(   ) sangat baik 

(   ) baik 

(   ) cukup 

(   ) kurang 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : .................................... 

Nama Sekolah : .................................... 

NIP   : .................................... 

Tanda Tangan : ....................................

 :.……….……............................................

.... 
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Alasan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

22. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengajarkan membaca pemahaman kepada 

siswa kelas VII? 

(   ) sudah 

(   ) belum 

Alasan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

23. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengajarkan membaca pemahaman kepada 

siswa? 

(    ) Siswa membaca teks dan menjawab pertanyaan yang ada. 

(    ) Siswa membaca teks, setelah itu guru menjelaskan isi bacaan. 

(    ) Siswa membaca teks, mencari kosakata yang sulit, kemudian 

ditanyakan. 

(   ) Guru langsung menjelaskan bacaan. 

(   ) Lainnya, jelaskan,…………………………………………………… 

Alasan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

24. Kendala apa yang sering bapak/ibu temui dalam pembelajaran membaca 

pemahaman? 

(  ) materi ajar terbatas 

(  ) kurang persiapan 

(  ) kondisi siswa tidak kondusif 

(  ) kondisi siswa tidak kondusif 

(  ) lainnya,...................................................................................................... 
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Alasan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

25. Apakah bapak/ibu setuju, jika materi ajarmembaca pemahaman dibuat dengan 

dialek ngapak untuk memudahkan siswa dalam memahami bacaan? 

      (  ) setuju 

      (  ) tidak 

Alasan : 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

26. Menurut pendapatbapak/ibu, apakah penting jika didalam materi ajar 

disisipkan pendidikan karakter untuk siswa? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

Alasan: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

27. Karakter apa saja yang bapak/ibu inginkan untuk materi ajar mebaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter? 

(   )  karakter yang berhubungan dengan Tuhan (religius) 

( ) karakter yang berhubungan dengan sifat manusia seperti jujur, tanggung jawab, 

disiplin, kerja keras, dll. 

      ( ) karakter yang berhubungan dengan sesama manusia seperti tolong-

menolong, tanggang rasa, dll 

(   ) semua karakter di atas 

Alasan: 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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28. Bentuk bacaan yang bapak/ibu inginkan untuk materi membaca 

pemahaman? 

(  ) teks berita 

(  ) teks cerita 

(  ) teks drama 

(  ) teks non sastra 

(  ) lainnya, yaitu…………………………………………………………. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

29. Apakah bapak/ibu setuju, jika judul bacaan materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter berupa ungkapan-ungkapan 

bahasa Jawa? 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

30. Jika bapak/ibu setuju, apakah perlu diberi penjelasan terlebih dahulu 

mengenai ungkapan bahasa Jawa yang digunakan sebagai judul bacaan? 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

.........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

31. Tema apa yang paling cocok untuk materi ajar membaca pemahaman 

berbasis pendidikan karakter?   

(  ) kemasyarakan 

(  ) kebudayaan 

(  ) kekeluargaan 

(  ) Lainnya......seperti................................................................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

32. Menurutbapak/ibu, berapa jumlah paragraf  yang untuk bacaan yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman?   

(  ) 5-6 paragraf 
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(  ) 4-5 paragraf 

(  ) 3-4 paragraf 

(  ) 1-2 paragraf 

(  ) > 6 paragraf       

Alasan: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

33. Penataan penulisan judul bacaan yang paling tepat menurut bapak/ibu? 

        .....                          .....              ..... 

        ...........    ...........       ........... 

        .....                    .....                         ...... 

  

(   ) Rata kiri      (    ) Rata tengah    (   ) rata kanan 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

34.  

Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa 

Harrington Times New Roman Comic Sans MS Arial 

1 2 3 4 

Jenis huruf (font) di atas yang paling cocok untuk materi ajar membaca 

pemahaman? 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

35.  

Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa 

8 10 12 14 

Ukuran huruf di atas yang paling tepat untuk materi ajar membaca 

pemahaman adalah…. 



 

 

 

75 

(  ) 8 

(  ) 10 

(  ) 12 

(  ) 14 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

36. Menurut pendapat bapak/ibu, apakah perlu teks bacaan materi 

ajarmembaca pemahaman disisipkan sebuah gambar? 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

37. Jika perlu, gambar apa yang paling tepat untuk bacaan tersebut? 

(  ) gambar manusia disesuaikan dengan isi bacaan 

(  ) gambar kartun disesuaikan dengan isi bacaan 

(  ) lainnya.................................................................................................. 

38. Apakah bapak/ibu setuju jika kumpulan materi ajar membaca pemahaman 

dijilid menjadi buku? 

(   ) setuju 

(   ) tidak setuju 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

39. Jika bapak/ibu setuju materi ajar dijilid menjadi buku, gambar sampul 

seperti apa yang anda harapkan? 

(   ) gambar wayang 

(   ) gambar temapat ibadah yang menunjukkan kerukunan umat beragama 

(  ) gambar anak yang sedang mebaca 

(  ) lainnya,................................................................................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

40. Berapa halaman yang bapak/ibu inginkan untuk buku kumpulan materi ajar 

membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter? 

(   ) 20-30 
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(   ) 31-40 

(  ) 41-50 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

41. Pilihlah ukuran buku kumpulan materi ajar membaca pemahaman yang 

bapak/ibu sukai. 

(   ) besar (A4/kuarto) 

(   ) sedang (A5/setengah ukuran kertas kuarto) 

(   ) lebih kecil dari A5 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

42. Menurutbapak/ibu, apakah perlu adanya latihan untuk mengukur 

pemahaman siswa? 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

43. Jika perlu, penyajian latihan seperti apa yang bapak/ibu inginkan? 

(   ) berupa soal uraian 

(   ) berupa soal pilihan ganda 

(   ) berupa soal uraian dan pilihan ganda 

 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

44. Berapa jumlah soal latihan yang bapak/ibu inginkan? 

(   ) 5-10 

(   ) 11-15 

(   ) 16-20 

Alasan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

45.  Bagaimana harapan bapak/ibu dengan adanya materi ajar membaca 

pemahaman berbasis pendidikan karakter? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Instrumen 3 

 

ANGKET UJI AHLI PROTOTIPE MATERI AJAR MEMBACA 

PEMAHAMAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1) Bapak/ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

isi prototipe dengan cara mengisi angket yang telah disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara melingkari 

angka pada kolom penilaian yang dianggap paling tepat dan memberikan 

saran untuk perbaikan. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka  5 = sangat baik 

Angka  4 = baik 

Angka  3 = cukup 

Angka  2 = kurang 

Angka  1  = sangat kurang 

Contoh: 

   Sangat baik                                            Sangat kurang  

5 4 3 2 1 

3) Saran lain dapat ditulis pada lembar saran perbaikan Format B 

 

 

 

1. Apakah materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter sudah 

sesuai dengan indikator? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

FORMAT A 
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2. Apakah judul sudah sesuai dengan isi materi ajar? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Apakah materi ajar sudah sesuai dengan lingkungan siswa SMP? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter sudah 

sesuai dengan perkembangan psikologis siswa SMP? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah materi ajar membaca pemahaman berbasis pendidikan karakter sudah 

sesuai dengan perkembangan kognisi siswa SMP? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Apakah penggunaan EYD dalam materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter sudah baik? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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7. Apakah penggunaan unggah-ungguh dalam materi ajar sudah baik? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Apakah kalimat yang digunakan sudah efektif? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Apakah tingkat keterbacaan sudah baik? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. Apakah tingkat kesukaran sudah sesuai untuk anak SMP kelas VII? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Apakah urutan penyajian materi ajar sudah baik? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. Apakah penyajian materi ajar sudah menarik bagi siswa SMP kelas VII? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 
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.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. Apakah materi ajar mudah dipahami siswa SMP kelas VII? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. Apakah materi ajar sudah mendorong keaktifan belajar siswa? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. Apakah latihan soal yang dipilih sudah tepat? 

5 4 3 2 1 

 

Saran: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Saran perbaikan prototipe materi ajar membaca pemahaman berbasis 

pendidikan karakter  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Tabel Analisis Kebutuhan Siswa Terhadap Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis 

Karakter 

Aspek Indikator 
Jumlah 

Siswa 
Jawaban 

Intensitas 

Jawaban 
Pilihan 

Isi Materi 

Penggunaan dialek 

ngapak 
60 

Setuju 51 Dipilih 

Tidak setuju 9   

Pendidikan karakter pada 

bacaan 
60 

Setuju 48 Dipilih 

Tidak setuju 12   

Karakter yang diinginkan  60 

Religius 8   

 Tanggungjawab, 

disiplin,kerja keras, 

jujur 

11 

  

Tolong menolong, 

tenggang rasa 
9   

Semua karakter  32 Dipilih 

Bentuk bacaan membaca 

pemahaman 
60 

Teks berita 23   

Teks cerita 37 Dipilih 

Lainnya 0   

Pendidikan karakter 

berupa ungkapan 

berbahasa Jawa 

60 
Setuju 53 Dipilih 

Tidak setuju 7   

Karakter yang terkandung 

disetiap bacaan 
60 

Perlu 45 Dipilih 

Tidak perlu 15   

Tema yang tepat 60 

Kemasyarakatan 43 Dipilih 

Kebudayaan  8   

Kekeluargaan 9   

Jumlah paragraf untuk 

bacaan 
60 

3-4 paragraf 6   

4-5 paragraf 42 Dipilih 

6-7 paragraf 12   

Penyajian 

Materi Ajar 

Membaca 

Pemahaman 

Berbasis 

Pendidikan 

Berkarakter 

Penulisan judul yang tepat 60 

Rata kiri 4   

Rata tengah 53 Dipilih 

Rata kanan 3   

Jenis huruf/fontyang 

cocok 
60 

Harrington 6   

Times New Roman 15   

Comic Sans MS 39 Dipilih 
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Ukuran huruf yang tepat 60 

10 1   

12 56 Dipilih 

14 3   

Gambar ilustrasi 60 
Perlu 44 Dipilih 

Tidak perlu 16   

Gambar ilustrasi yang 

paling tepat 
60 

Gambar manusia 12   

Gambar kartun 48 Dipilih 

Lainnya 0   

Materi dijilid menjadi 

buku 
60 

Setuju 51 Dipilih 

Tidak setuju 9   

Grafika 

Gambar sampul 60 

Wayang 9   

Tempat ibadah  5   

Anak sedang 

membaca 
46 Dipilih 

Banyaknya halaman 60 

41-60 11   

61-80 16   

> 80 33 Dipilih 

Ukuran Buku  60 

A4 11   

A5 47 Dipilih 

Buku saku 2   

Latihan & 

Soal 

Latihan soal 60 
Perlu 56 Dipilih 

Tidak perlu 4   

Bentuk penyajian soal 60 

Soal uraian 13   

Pilihan ganda 40 Dipilih 

Pilihan ganda dan 

uraian 
7   

Jumlah soal 60 

6-10 soal 46 Dipilih 

11-15 soal 10   

16-20 soal 4   
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Tabel Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Materi Ajar Membaca Pemahaman Berbasis 

Karakter 

Aspek Indikator 
Jumlah 

Guru 
Jawaban 

Intensitas 

Jawaban 
Pilihan 

Pembelajaran 

Membaca 

Pemahaman 

di Sekolah 

Kondisi pembelajaran 

bahasa Jawa 
6 

Baik 6 Dipilih 

Cukup 0   

Kurang 0   

Pengajaran membaca 

pemahaman 
6 

Sudah 6 Dipilih 

Belum 0   

Cara mengajar 6 

Membaca, 

menanyakan kosakata 

sulit dan menjawab 

pertanyaan 

5 Dipilih 

Membaca dan 

dijelaskan 
1   

Membaca dan mencari 

kosakata sulit 
0   

Kendala dalam 

pembelajaran 
6 

Materi ajar terbatas 4 Dipilih 

Kurang persiapan 0   

Siswa kurang kondusif 2   

Isi Materi 

Penggunaan dialek 

ngapak 
6 

Setuju 6 Dipilih 

Tidak setuju 0   

Pendidikan karakter pada 

bacaan 
6 

Setuju 6 Dipilih 

Tidak setuju 0   

Karakter yang diinginkan  6 

Religius 0   

 Tanggungjawab, 

disiplin,kerja keras, 

jujur 

0 Dipilih 

Tolong menolong, 

tenggang rasa 
0   

Semua karakter  6   

Bentuk bacaan membaca 

pemahaman 
6 

Teks berita 1   

Teks cerita 4 Dipilih 

Lainnya 1   

Pendidikan karakter 6 Setuju 5 Dipilih 
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berupa ungkapan 

berbahasa Jawa 
Tidak setuju 1   

Karakter yang terkandung 

disetiap bacaan 
6 

Perlu 6 Dipilih 

Tidak perlu 0   

Tema yang tepat 6 

Kemasyarakatan 4 Dipilih 

Kebudayaan  1   

Kekeluargaan 1   

Jumlah paragraf untuk 

bacaan 
6 

3-4 paragraf 0   

4-5 paragraf 5 Dipilih 

6-7 paragraf 1   

Penyajian 

Materi Ajar 

Membaca 

Pemahaman 

Berbasis 

Pendidikan 

Berkarakter 

Penulisan judul yang tepat 6 

Rata kiri 1   

Rata tengah 5 Dipilih 

Rata kanan 0   

Jenis huruf/fontyang 

cocok 
6 

Harrington 0   

Times New Roman 2   

Comic Sans MS 4 Dipilih 

Ukuran huruf yang tepat 6 

10 0   

12 6 Dipilih 

14 0   

Gambar ilustrasi 6 
Perlu 5 Dipilih 

Tidak perlu 1   

Gambar ilustrasi yang 

paling tepat 
6 

Gambar manusia 2   

Gambar kartun 4 Dipilih 

Lainnya 0   

Materi dijilid menjadi 

buku 
6 

Setuju 6 Dipilih 

Tidak setuju 0   

Grafika 

Gambar sampul 6 

Wayang 1   

Tempat ibadah  1   

Anak sedang membaca 4 Dipilih 

Banyaknya halaman 6 

41-60 1   

61-80 2   

> 80 3 Dipilih 

Ukuran Buku  6 

A4 2   

A5 4 Dipilih 

Buku saku 0   

Latihan & 

Soal 

Latihan soal 6 
Perlu 6 Dipilih 

Tidak perlu 0   

Bentuk penyajian soal 6 
Soal uraian 2   

Pilihan ganda 1 Dipilih 
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Pilihan ganda dan 

uraian 
3   

Jumlah soal 6 

6-10 soal 1 Dipilih 

11-15 soal 4   

16-20 soal 1   
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Tabel Hasil Penilaian Ahli Materi terhadap Prototipe Buku 

Aspek Indikator Nilai 
Jml 

Nilai 

Nilai 

Akhir 

Kesesuaian isi 

dengan 

kurikulum 

Kesesuaian isi dengan 

indikator 

RD-1 5 
10 5 

RD-2 5 

Isi/materi 

Kesesuaian judul dengan isi 

materi ajar 

RD-1 4 
8 4 

RD-2 4 

Kesesuaian materi ajar dengan 

lingkungan siswa 

RD-1 5 
10 5 

RD-2 5 

Kesesuaian materi ajar dengan 

perkembangan psikologis 

siswa 

RD-1 4 
8 4 

RD-2 4 

Kesesuaian materi ajar dengan 

perkembangan kognisi siswa 

RD-1 4 
8 4 

RD-2 4 

Kebahasaan 

Penggunaan EYD pada materi 

ajar 

RD-1 4 
8 4 

RD-2 4 

Penggunaan unggah-ungguh 

pada materi ajar 

RD-1 3 
7 3.5 

RD-2 4 

Penggunaan kalimat efektif 
RD-1 4 

8 4 
RD-2 4 

Tingkat keterbacaan 
RD-1 5 

10 5 
RD-2 5 

Tingkat kesukaran 
RD-1 5 

10 5 
RD-2 5 

Penyajian materi 

ajar 

Tingkat pemahaman siswa 
RD-1 4 

8 4 
RD-2 4 

Keaktifan belajar siswa 
RD-1 4 

8 4 
RD-2 4 

Urutan penyajian materi 
RD-1 4 

8 4 
RD-2 4 

Ketertarikan siswa pada 

penyajian materi 

RD-1 5 
10 5 

RD-2 5 

Penyajian soal latihan 
RD-1 3 

7 3.5 
RD-2 4 

      

PENILAIAN I 
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Keterangan: 

 
  

RD  : Responden Dosen 
  

  skor 1 : Sangat kurang  
  

skor 2 : Kurang 
  

  skor 3 : Cukup 
  

skor 4 : Baik 
  

  skor 5 : Sangat baik 
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Tabel Hasil Penilaian Guru terhadap Prototipe Buku 

Aspek Indikator Nilai 
Jml 

Nilai 

Nilai 

Akhir 

Kesesuaian isi 

dengan kurikulum 

Kesesuaian isi dengan 

indikator 

RG-1 5 
10 5 

RG-2 5 

Isi/materi 

Kesesuaian judul dengan isi 

materi ajar 

RG-1 4 
9 4.5 

RG-2 5 

Kesesuaian materi ajar 

dengan lingkungan siswa 

RG-1 5 
10 5 

RG-2 5 

Kesesuaian materi ajar 

dengan perkembangan 

psikologis siswa 

RG-1 4 
8 4 

RG-2 4 

Kesesuaian materi ajar 

dengan perkembangan 

kognisi siswa 

RG-1 4 
9 4.5 

RG-2 5 

Kebahasaan 

Penggunaan EYD pada 

materi ajar 

RG-1 4 
9 4.5 

RG-2 5 

Penggunaan unggah-ungguh 

pada materi ajar 

RG-1 4 
8 4 

RG-2 4 

Penggunaan kalimat efektif 
RG-1 4 

9 4.5 
RG-2 5 

Tingkat keterbacaan 
RG-1 5 

10 5 
RG-2 5 

Tingkat kesukaran 
RG-1 5 

10 5 
RG-2 5 

Penyajian materi 

ajar 

Mudah dipahami siswa 
RG-1 5 

9 4.5 
RG-2 4 

Mendorong Keaktifan belajar  
RG-1 4 

8 4 
RG-2 4 

Urutan penyajian materi 
RG-1 4 

8 4 
RG-2 4 

Ketertarikan siswa pada 

penyajian materi 

RG-1 5 
10 5 

RG-2 5 

Penyajian soal latihan 
RG-1 4 

9 4.5 
RG-2 5 
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Keterangan: 

 
  

RG  : Responden Guru 
  

  skor 1 : Sangat kurang  
  

skor 2 : Kurang 
  

  skor 3 : Cukup 
  

skor 4 : Baik 
  

  skor 5 : Sangat baik 
  

 

 


