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SARI 
 

Sayekti, Ika Jani. 2013. “Pengembangan Bahan Ajar Sastra Melayu Klasik 
Bermuatan Karakter dalam Model CIRC untuk Siswa Kelas XI SMA/MA” . 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 
pembimbing II: Sumartini S.S., M.A. 

 
Kata kunci: bahan ajar, sastra Melayu klasik, bermuatan karakter. 
 
Sastra merupakan salah satu bentuk seni yang dapat diapresiasi. Tujuan 

pengajaran sastra adalah terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap sastra yang 
didasari oleh pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra. Namun, kenyataan 
di lapangan apresiasi sastra kurang diminati oleh siswa.  Sistem pembelajaran 
yang monoton dan kurangnya bahan ajar yang mampu mendorong minat siswa 
menjadi salah satu penyebabnya. Pengembangan bahan ajar apresiasi sastra perlu 
dilakukan sehingga hal tersebut mampu membantu siswa dalam mengapresiasi 
sastra dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal 

Masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana kebutuhan pengembangan 
bahan ajar bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan mengapresiasi sastra 
Melayu? (2) bagaimana karakteristik bahan ajar yang dapat meningkatkan 
keterampilan mengapresiasi sastra Melayu? (3) bagaimana pengembangan bahan 
ajar yang telah dikembangkan? Penelitian ini bertujuan untuk  (1) menjelaskan 
kebutuhan pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu untuk meningkatkan 
keterampilan mengapresiasi sastra melayu, (2) mendeskripsi karakteristik bahan 
ajar yang dapat meningkatkan keterampilan mengapresiasi sastra Melayu, (3) 
memaparkan pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) 
yang dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: (1) survei pendahuluan; (2) 
pengembangan prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 
karakter (3) penilaian prototipe bahan ajar; dan (4) perbaikan/revisi prototipe 
bahan ajar. Analisis kebutuhan menggunakan angket sementara validasi prototipe 
bahan ajar menggunakan lembar uji validasi. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Subjek penelitian ini adalah bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bagi 
keterampilan mengapresiasi sastra Melayu klasik siswa SMA Negeri 1 Tengaran, 
SMA Negeri 1 Suruh, dan MAN 1 Suruh. Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah keterampilan mengapresiasi sastra Melayu klasik dan bahan ajar sastra 
Melayu klasik, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
keterampilan mengapresiasi sastra Melayu klasik untuk siswa kelas XII 
SMA/MA. 

Setelah penelitian dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) kebutuhan 
siswa dan guru terhadap pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik, 
meliputi: a) isi materi bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 
karakter, b) bentuk bahan ajar; (2) karakteristik bahan ajar apresiasi sastra Melayu 
klasik meliputi: a) bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik memiliki nilai 
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relevansi yang sesuai dengan kehidupan sosial peserta didik, b) pada karya sastra 
Melayu klasik terdapat nilai-nilai karakter yang mampu menuntun dan menasihati 
siswa dalam bertingkah laku, dan c) pengembangan bahan ajar berisi materi yang 
menunjang pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik; dan (3) hasil 
pengembangan bahan ajar berisi materi yang dikembangkan berdasarkan prinsip 
pengembangann yakni kelayakan ini, kelayakan penyajian, kelaayakan bahasa, 
dan kelayakan grafika. 

Saran yang direkomendasikan peneliti antara lain (1) Guru bahasa Indonesia 
hendaknya memilih model pembelajaran CIRC dalam pembelajaran apresiasi 
sastra Melayu klasik, (2) penelitian pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 
Melayu klasik ini hendaknya dapat dilanjutkan dalam  penilitian tindakan kelas 
untuk mengatasi rendahnya kualitas pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik 
yang disebabkan oleh minimnya bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik, (3) 
para pemerhati pendidikan hendaknya dapat bersinergi untuk mengadakan 
pengembangan terhadap bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik jenis puisi atau 
prosa lain agar bahan ajar yang berkenaan dengan sastra Melayu klasik semakin 
beragam dan memudahkan siswa dalam mencapai kompetensi dasar.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iv 
 

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

Disetujui untuk diajukan dalam sidang panitia ujian skripsi Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang pada 

Hari :  

Tanggal :    Agustus 2013 

 

 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II, 

 

 

Dr. Ida Zulaeha, M.Hum.     Sumartini, S.S., M.A. 
 
NIP197001091994032001                              NIP1973071119980201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang 

Hari :  

Tanggal :     2013 

Panitia Ujian Skripsi 

Ketua Sekretaris 
 
 
 
 
 

Dr. Abdul Rahman Faridi, M. Hum 

 
 
 
 
 

Dr. Subyantoro, M. Hum 
NIP NIP 

 

Penguji I 
 
 
 
 
 

Suseno, S.Pd., M. A 
NIP 197805142003121002 

 
          

Penguji II 
 
 
 
 
 

Penguji III 

Sumartini,S.S., M.A. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 
NIP197307111998002001 NIP197001091994032001 

 



vi 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang,   2013 

 

 

Ika Jani Sayekti 
NIM 2101409097 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 
Motto 
 
Tidak ada peristiwa yang hanya memiliki satu makna. 
 
 

Persembahan 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1) Orangtua dan keluarga; 

2) Dosen dan bapak, ibu guru saya;  dan 

3) Almamater saya, Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 

nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi 

berjudul Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter dalam Model CIRC untuk Siswa Kelas XI SMA/MA. 

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dosen 

pembimbing dan teman-teman, baik itu material maupun spiritual. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada 

Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. sebagai dosen pembimbing I dan Sumartini, S.S., M.A.  

sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Penghargaan serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

1) Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan izin penelitian; 

2) Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan fasilitas 

administratif dan motivasi serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

3) Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis; 

4) Bapak/ ibu guru yang telah memberikan penilaian terhadap prototipe bahan 

ajar; 



ix 
 

5) Kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa Indonesia , dan siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Tengaran, SMA Negeri 1 Suruh, dan MAN 1 Suruh yang telah 

memberikan izin penelitian dan telah bersedia membantu sepenuh hati; 

6) Bapak Priyo Sudiyono dan Ibu Siti Futniah yang tidak pernah berhenti 

menyayangi dan mengasihi lahir dan batin serta adikku tersayang Isna dan 

Safina yang selalu memberikan dukungan; 

7) Sahabat-sahabat PBSI 2009 khususnya Tika, Ghaida, Mey dan Bagus. Sahabat 

seperjuangan bimbingan: Angga, Rio, Heny, Nanang, Yunita, Orin yang telah 

memberi dorongan dan dukungan; 

8) Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian dan 

penyusunan skripsi ini.  

Semoga Allah Swt. memberikan pahala kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis. Penulis berharap, semoga penelitian ini 

bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

Semarang,     Agustus 2013  

 

 

    Ika Jani Sayekti 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

SARI  .......................................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ............................................................  iv 

PENGESAHAN KELULUSAN .............................................................................  v 

PERNYATAAN ......................................................................................................  vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................................................  vii 

PRAKATA  ............................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  ..................................................................................................  xv 

DAFTAR BAGAN .................................................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN  ..........................................................................................  xxi 

BAB 1 PENDAHULUAN .....................................................................................  1 

1.1 ................................................................................................................. L

atar Belakang ...................................................................................................  1 

1.2 ................................................................................................................. I

dentifikasi Masalah ..........................................................................................  4 

1.3 ................................................................................................................. B

atasan Masalah .................................................................................................   8 

1.4 ................................................................................................................. R

umusan Masalah ..............................................................................................  10 



xi 
 

1.5 ................................................................................................................. T

ujuan Penelitian ...............................................................................................  10 

1.6 ................................................................................................................. M

anfaat Penelitian ..............................................................................................  11 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  ..........................  13 

2.1 ................................................................................................................. K

ajian Pustaka ....................................................................................................  13 

2.2 ................................................................................................................. L

andasan Teoretis ..............................................................................................  18 

2.2.1 ....................................................................................................... P

embelajaran Apresiasi Sastra di SMA...................................................  18 

2.2.2 ....................................................................................................... H

akikat Bahan Ajar ..................................................................................  21 

2.2.3 ....................................................................................................... B

entuk-bentuk Bahan Ajar ......................................................................  22 

2.2.4 ....................................................................................................... S

tandar Bahan Ajar .................................................................................  27 

2.2.5 ....................................................................................................... P

rinsip-prinsip Pemilihan Bahan Ajar .....................................................  30 

2.2.6 ....................................................................................................... H

akikat Pendidikan Karakter ...................................................................  31 

2.2.7 ....................................................................................................... H

akikat Apresiasi .....................................................................................  34 



xii 
 

2.2.8 ....................................................................................................... H

akikat Sastra Melayu Klasik .................................................................  36  

2.2.9 ....................................................................................................... J

enis-jenis Sastra Melayu Klasik ............................................................  36 

2.2.9.1 ........................................................................................... C

erita Berbingkai .......................................................................  37 

2.2.9.2 ........................................................................................... S

astra Sejarah .............................................................................  37 

2.2.9.3 ........................................................................................... H

ikayat .......................................................................................  38 

2.2.9.4 ........................................................................................... D

ongeng .....................................................................................  43 

2.2.9.5 ........................................................................................... W

iracarita ....................................................................................  45 

2.2.9.6 ........................................................................................... P

antun ........................................................................................  45 

2.2.9.7 ........................................................................................... S

yair ...........................................................................................  49 

2.2.9.8 ........................................................................................... G

urindam ....................................................................................  49 

2.2.9.9 ........................................................................................... K

armina ......................................................................................  49 



xiii 
 

2.2.9.10 ......................................................................................... S

eloka .........................................................................................  50 

2.2.9.11 ......................................................................................... T

alibun .......................................................................................  50 

2.2.9.12 ......................................................................................... M

odel CIRC ................................................................................  50 

2.3 ................................................................................................................. S

intagmatik Model CIRC ..................................................................................  52 

2.4 ................................................................................................................. S

istem Reaksi .....................................................................................................  54 

2.5 ................................................................................................................. D

ampak Pengiring ..............................................................................................  55 

2.6 ................................................................................................................. K

erangka Berpikir ..............................................................................................  56 

2.7 ................................................................................................................. H

ipotesis Penelitian ............................................................................................  56 

BAB 3 METODE PENELITIAN .........................................................................  57 

3.1 ................................................................................................................. D

esain Penelitian ................................................................................................  57 

3.2 ................................................................................................................. S

ubjek Penelitian ...............................................................................................  60 

3.3 ................................................................................................................. V

ariabel Penelitian .............................................................................................  61 



xiv 
 

3.4 ................................................................................................................. I

nstrumen Penelitian .........................................................................................  61 

3.4.1 ........................................................................................................A

ngket Kebutuhan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter untuk Siswa Kelas XI SMA/MA ..........................  63 

3.4.1.1 ............................................................................................A

ngket Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter ................................  64 

3.4.1.2 ............................................................................................A

ngket Kebutuhan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter ................................  62 

3.4.2 ........................................................................................................A

ngket Penilaian Prototipe Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter ............................................  68 

3.5 ..................................................................................................................T

eknik Pengumpulan Data ..................................................................................  72 

3.5.1 ........................................................................................................A

ngket Kebutuhan ....................................................................................  72 

3.5.2 ........................................................................................................A

ngket  Penilaian ......................................................................................  73 

3.6 ..................................................................................................................T

eknik Analisis Data ...........................................................................................  74 



xv 
 

3.6.1 ........................................................................................................T

eknik Analisis Data Kebutuhan ..............................................................  74 

3.6.2 ........................................................................................................A

nalisis Data Saran Perbaikan dan Penilaian Guru ..................................  75 

3.7 ..................................................................................................................P

erencanaan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Bermuatan Karakter ...........  75 

3.8 ..................................................................................................................P

enilaian Prototipe Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter ............................................................................................................  76 

BAB 4 HASIL PENELITIAN ...............................................................................  78 

4.1 ..................................................................................................................H

asil Penelitian ....................................................................................................  78 

4.1.1 ........................................................................................................K

ebutuhan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter ....................................................................  78 

4.1.1.1 ............................................................................................K

ondisi Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik yang ada ....  79 

4.1.1.2 ............................................................................................K

ebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter...........................................  83 

4.1.1.3 ............................................................................................K

ebutuhan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter...........................................  106 



xvi 
 

4.1.2 ........................................................................................................K

arakteristik Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter ....................................................................  131 

4.1.2.1 ............................................................................................P

rinsip Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter ........................................................  132 

4.1.2.2 ............................................................................................K

arakteristik Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter ...................................................................  132 

4.1.2.3 ............................................................................................P

rinsip Penggunaan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik bermuatan Karakter dalam Model CIRC untuk Siswa 

Kelas XI SMA/MA ....................................................................  134 

4.1.3 ........................................................................................................P

ofil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter ...............................................................................  136 

4.1.3.1 ............................................................................................B

ahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter ......................................................................................  137 

4.1.3.2 ............................................................................................S

ilabus Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

bermuatan Karakter ....................................................................  155 



xvii 
 

4.1.4 ........................................................................................................P

enilaian terhadap Prototipe terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter ......................................................  157 

4.1.4.1 ............................................................................................P

enilaian Guru terhadap Prototipe Pengembangan Bahan Ajar 

Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter ................  158 

4.1.4.2 ............................................................................................P

enilaian Siswa terhadap Prototipe Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter ................................  163 

4.1.5 ........................................................................................................H

asil Perbaikan terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter ...............................................................................  166 

4.1.5.1 ............................................................................................A

spek Isi/Materi ............................................................................  166 

4.1.5.2 ............................................................................................S

ampul Bahan Ajar ......................................................................  169 

4.1.6 ........................................................................................................K

eunggulan Bahan Ajar ...........................................................................  171 

4.1.7 ........................................................................................................K

ekurangan Bahan Ajar ...........................................................................  172 

4.2 ..................................................................................................................K

eterbatasan Penelitian .......................................................................................  172 

BAB 5 PENUTUP ...................................................................................................  174 



xviii 
 

5.1 ..................................................................................................................S

impulan .............................................................................................................  174 

5.2 ..................................................................................................................S

aran ...................................................................................................................  175 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................  177 

LAMPIRAN .............................................................................................................  180 

 

DAFTAR TABEL 

           

        Halaman 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian......................................................  63 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Umum Angket Kebutuhan Siswa ..............................................  65 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Umum Angket Kebutuhan Guru ...............................................  66 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Penilaian Prototipe Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter.......................................................  69 

Tabel 4.1 Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter Aspek Materi ................................  88 

Tabel 4.2 Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter Aspek Penyajian...........................  93 

Tabel 4.3 Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter Aspek bahasa/ Keterbacaan .........  97 

Tabel 4.4 Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter Aspek Grafika ..............................  103 



xix 
 

Tabel 4.5 Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter Berdasarkan Kebutuhan Siswa ..............................................  105 

Tabel 4.6 Profil Kebutuhan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter .....................................................................  109 

Tabel 4.7  Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter Aspek Materi berdasarkan Kebutuhan Guru ........  112 

Tabel 4.8 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter Aspek Penyajian berdasarkan Kebutuhan Guru ...  119 

Tabel 4.9 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter Aspek Bahasa/Keterbacaan Berdasarkan 

Kebutuhan Guru .....................................................................................  124 

Tabel 4.10 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter Aspek Grafika Berdasarkan Kebutuhan Guru ......  128 

Tabel 4.11 Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter Berdasarkan Harapan Guru ...................................................  130 

Tabel 4.12 Matriks Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter ................................................................................................  137 

Tabel 4.13 Profil Materi bahan Ajar ........................................................................  138 

Tabel 4.14 Profil Penyajian Bahan Ajar ..................................................................  143 

Tabel 4.15 Profil Bahasa/Keterbacaan Bahan Ajar..................................................  150 

Tabel 4.16 Profil Grafika Bahan Ajar ......................................................................  152 

Tabel 4.17 Silabus Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter ................................................................................................  155 



xx 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR BAGAN 

 

    Halaman 

Bagan 1 Prinsip reaksi model CIRC ........................................................................  54 

Bagan 2 Dampak instruktusional dan pengiring model CIRC .................................  55 

Bagan 3 Tahap Penelitian Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik .......................................................................................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                               

 Halaman 

Gambar 4.1 Grafik Kebutuhan Bahan Ajar ..............................................................  85 

Gambar 4.2 Profil Materi Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakte...........................................................................  85 

Gambar 4.3 Penjelasan Materi yang Disertai Contoh ..............................................  89 

Gambar 4.4 Pemaparan Teknik Mengapresiasi Sastra Melayu ................................  89 

Gambar 4.5 Grafik Penyajian Bahan Ajar ...............................................................  90 

Gambar 4.6 Penyajian Bahan Ajar Apresiasi Sastra Klasik ....................................  93 

Gambar 4.7 Penyajian Materi yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa .....................  94 

Gambar 4.8 Penyajian Contoh dalam Materi ...........................................................  94 

Gambar 4.9 Pencantuman Latihan ...........................................................................  95 

Gambar 4.10 Grafik Apek Bahasa Keterbacaan ......................................................  95 

Gambar 4.11 Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar.........................  97 

Gambar 4.12 Penggunaan Kalimat Majemuk Setara ...............................................  98 

Gambar 4.13 Grafik Kebutuhan Aspek Grafika ......................................................  99 



xxii 
 

Gambar 4.14 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Aspek Grafika ....................................................................................  104 

Gambar 4.15 Grafik Aspek Kebutuhan Bahan Ajar ................................................  107 

Gambar 4.16  Grafik Kebutuhan Aspek Materi .......................................................  110 

Gambar 4.17 Materi yang Berhubungan dengan Kegiatan Siswa ...........................  113 

Gambar 4.18 Latihan Soal untuk Siswa ...................................................................  113 

Gambar 4.19 Materi Diuraikan dari Berbagai Sumber ............................................  114 

Gambar 4.20 Materi yang disertai Contoh ...............................................................  114 

Gambar 4.21 Pecantuman Rangkuman pada Akhir Bab ..........................................  115 

Gambar 4.22 Grafik Kebutuhan Penyajian ..............................................................  116 

Gambar 4.23 Tujuan Pembeljaran Eksplisit.............................................................  120 

Gambar 4.24 Materi Sesuai dengan Lingkungan Siswa ..........................................  121 

Gambar 4.25 Materi yang Dilengkapi dengan Terjemahan .....................................  122 

Gambar 4.26 Grafik Kebutuhan Aspek Bahasa/Keterbacaan ..................................  123 

Gambar 4.27 Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar.........................  125 

Gambar 4.28 Penggunaan Kalimat Majemuk Setara ...............................................  125 

Gambar 4.29 Grafik Kebutuhan Aspek grafika .......................................................  126 

Gambar 4.30 Profil Sampul Bahan Ajar ..................................................................  129 

Gambar 4.31 Profil Materi Bahan Ajar Sesuai Prinsip Kecukupan .........................  141 

Gambar 4.32 Profil Materi bahan Ajar Berdasarkan Prinsip relevansi ....................  142 

Gambar 4.33 Profil Materi bahan Ajar berdasarkan prinsip Konsistensi ................  142 

Gambar 4.34 Penyajian Bahan Ajar .........................................................................  146 

Gambar 4.35 Penyajian Contoh dan Nilai Karakter ................................................  147 



xxiii 
 

Gambar 4.36 Penyajian Rangkuman ........................................................................  148 

Gambar 4.37 Penyajian Evaluasi .............................................................................  149 

Gambar 4.38 Profil Keterbacaan Bahan Ajar berdasarkan Prinsip Relevansi .........  151 

Gambar 4.38 Profil Sampul Depan Bahan Ajar berdasarkan Prinsip Relevansi .....  154 

Gambar 4.39 Grafik Penilaian Aspek Materi ...........................................................  158 

Gambar 4.40 Grafik Penilaian Aspek Penyajian......................................................  160 

Gambar 4.41 Grafik Penilaian Aspek Bahasa/Keterbacaan .....................................  161 

Gambar 4.42 Grafik Penilaian Aspek Grafika .........................................................  162  

Gambar 4.43 Grafik Hasil Penilaian Siswa..............................................................  163 

Gambar 4.44 Perbaikan Isi Bahan Ajar....................................................................  167 

Gambar 4.45 Perbaikan Pencantuman Isi Bahan Ajar .............................................  169 

Gambar 4.46 Perbaikan Sampul Bahan Ajar ...........................................................  170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

                                                                                                        Halaman                  

Lampiran 1 Angket Kebutuhan Siswa .....................................................................  180 

Lampiran 2 Tabulasi Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter .....................................................  189 

Lampiran 3 Angket Kebutuhan Guru .......................................................................  195 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra Melayu sebagai salah satu karya asli Indonesia, hendaknya 

dapat dijaga dan dilestarikan. Sastra adalah suatu bentuk tanda seni yang 

bermediakan bahasa. Sastra hadir untuk dibaca dan dipahami serta 

selanjutnya dimanfaatkan, antara lain untuk mengembangkan wawasan 

kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran sastra seharusnya ditekankan pada 

kenyataan bahwa sastra merupakan salah satu bentuk seni yang dapat 

diapresiasi. 

Berdasarkan uraian di atas, muara akhir pengajaran sastra adalah 

terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap sastra yang didasari oleh 

pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra. S. Effendi (dalam 

Aminudin, 2004:35) menyatakan bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan 

menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan 

pengertian penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan 

yang baik terhadap karya sastra, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan apresiasi dapat tumbuh dengan baik apabila pembaca 

mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks sastra yang diapresiasinya, 

menumbuhkan sikap sungguh-sungguh serta melaksanakan kegiatan 

apresiasi itu sebagai bagian dari hidupnya. 
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Mengapresiasi sastra Melayu khususnya hikayat merupakan salah 

satu kompetensi dasar yang harus diajarkan di SMA kelas XI khususnya 

pada semester 2. Setiap guru pasti memiliki buku pegangan berupa buku 

teks pelajaran untuk menunjang pembelajaran di kelas. Buku teks pelajaran 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi 

pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik  dan kesehatan 

yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (Pusat Perbukuan, 

2011). Materi yang terdapat dalam buku teks tersebut ternyata kurang 

diminati siswa, dan siswa masih menggantungkan penjelasan dari guru. Hal 

ini terlihat dari sikap siswa saat pembelajaran, siswa masih belum bisa 

menunjukkan performansi dan kompetensi kerja mengapresiasi secara baik. 

Untuk menunjang penggunaan buku teks tersebut, dibutuhkan adanya buku 

pendamping yang berisi pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

bermuatan karakter, yang mampu membantu peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Sesuai dengan pendidikan karakter yang sedang menjadi salah tujuan 

pendidikan di Indonesia, pemahaman sastra Melayu klasik sebagai salah satu 

kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran 

apresiasi sastra harus benar-benar diupayakan oleh guru agar siswa tidak 

merasa kesulitan dalam mengapresiasi sastra melayu klasik. Apalagi jika 

dikaji lebih dalam, isi sastra Melayu klasik penuh dengan ajaran moral dan 
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nilai didik yang tinggi sehingga kegiatan mengapresiasi karya sastra Melayu 

klasik tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik kelak, dan 

dapat dijadikan upaya pembentukan karakter yang sesuai dengan moral 

bangsa. Oleh karena itu perlu adanya penelitian pengembangan suatu bahan 

ajar yang yang sesuai dengan karakteristik sastra Melayu klasik dan berbasis 

pendidikan karakter seperti tujuan pendidikan bangsa. 

Pembelajaran mengapresiasi sastra Melayu untuk siswa kelas XI 

SMA juga memerlukan pengembangan bahan ajar. Pentingnya 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu karena adanya kebutuhan 

siswa dan guru. Kebutuhan tersebut terlihat dari beberapa hal, yaitu 

kurangnya minat siswa pada saat pembelajaran apresiasi sastra Melayu, 

sulitnya guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang mengapresiasi 

sastra Melayu, masih minimnya buku pengayaan yang berkaitan dengan 

apresiasi sastra Melayu. 

Ada beberapa alasan pentingnya pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu untuk siswa kelas XI SMA. Pertama, saat ini sudah ada buku-

buku penunjang pembelajaran akan tetapi masih bersifat umum. Buku 

penunjang tersebut berupa buku teks pelajaran yang berisi semua materi 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XI yang diatur dalam KTSP. 

Materi apresiasi sastra Melayu yang terdapat dalam buku teks belum dibahas 

secara menyeluruh, contoh-contoh yang diberikan pun masih terbatas. 

Kedua, belum tersedia buku yang berisi pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu untuk siswa kelas XI SMA. Ketiga, siswa cenderung lebih 
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suka dengan buku-buku yang menyenangkan. Buku yang mampu menarik 

minat siswa untuk belajar dan mengembangkan daya imajinasinya. 

Selain alasan tersebut, model pembelajaran yang monoton juga 

menjadi faktor penghambat keberhasilan pembelajaran apresiasi sastra 

Melayu klasik. Proses pembelajaran yang menggunakan model inovatif 

dibutuhkan untuk membantu siswa dan guru dalam pembelajaran apresiasi 

sastra Melayu. Salah satu model yang dapat dijadikan alternatif untuk 

menunjang pembelajaran sastra Melayu klasik ini yaitu model pembelajaran 

CIRC (Cooperative, Integrative, Reading and Compositions). Dalam 

pembelajaran sastra Melayu, siswa dan guru membutuhkan kerjasama, baik 

kerjasama antara guru dan siswa maupun kerjasama antar siswa. Selain itu, 

siswa dan guru juga perlu mengintegrasikan sastra Melayu ini dalam 

kegiatan membaca dan menulis, agar didapatkan pemahaman yang sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. 

Atas dasar pemikiran tersebut penulis bermaksud untuk membuat 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu bermuatan karakter dalam 

model CIRC, untuk kelas XI SMA/MA. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Latar belakang  di atas menegaskan bahwa keterampilan 

mengapresiasi sangat penting bagi pembelajaran sastra.  Keterampilan 

mengapresiasi menumbuhkan pengertian penghargaan, kepekaan pikiran 

kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Kegiatan 
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mengapresiasikan karya sastra berkaitan erat dengan pelatihan mempertajam 

perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, 

budaya, dan lingkungan hidup. Berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran 

sastra di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran sastra memberikan 

kontribusi yang positif terhadap pendidikan karakter. Dengan catatan, guru 

dalam mengajarkan sastra Indonesia harus tetap bermuara pada apresiasi 

sastra. 

Selain itu, pada kenyataannya pembelajaran apresiasi belum 

diajarkan secara tepat. Misalnya dalam membelajarkan apresiasi sastra 

Melayu, pembelajarannya masih dilakukan dengan memberikan naskah 

sinopsis karya sastra Melayu bukan naskah secara utuh, hal ini yang 

menyebabkan siswa tidak dapat menggauli karya sastra secara utuh. Ini juga 

yang menjadi faktor penyebab gagalnya pendidikan karakter karena 

implikasi pengajaran sastra dalam pendidikan karakter menuntut siswa untuk 

menggauli karya sastra. 

Kurangnya bahan ajar yang mampu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengapresiasi sastra Melayu klasik juga menjadi faktor penghambat 

dalam pembelajaran apreiasi sastra Melayu klasik. Bahan ajar yang ada di 

lapangan belum memenuhi tingkat keterbacaan siswa SMA. Pada umunya 

guru dan siswa menggunakan bahan ajar sastra Melayu klasik yang terdapat 

dalam buku teks pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan 

sekolah. Buku teks pelajaran yang dipakai guru dan siswa tersebut memuat 

materi sastra Melayu klasik yang masih terbatas. Bahan ajar yang disajikan 
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kepada siswa hendaknya sesuai dengan standarisasi bahan ajar yang berlaku, 

namun pada kenyataannya bahan ajar yang ada di lapangan masih terbatas. 

Hal ini dapat dilihat dari aspek materi, penyajian materi, aspek bahasa dan 

aspek grafika dari bahan ajar tersebut. Selain itu, secara keseluruhan buku-

buku yang digunakan tersebut belum ada yang mengulas tentang apresiasi 

sastra melayu klasik secara mendalam. 

Dilihat dari segi isi, materi yang disajikan hanya bersifat mencapai 

tujuan kompetensi dasar, sehingga materi tersebut belum bisa mengantarkan 

pemahaman siswa dalam mengapresiasi sastra Melayu klasik. Hal ini juga 

menjadi faktor penghambat dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu 

klasik. 

Ditinjau dari segi bahasa, bahasa yang digunakan dalam buku 

tersebut memakai jenis bahasa yang beragam. Tiap-tiap buku memiliki 

karakteristiknya masing-masing, namun ada satu kesamaan yang dimiliki 

buku tersebut, yaitu pemakaian bahasa Melayu dalam penyajian teks sasatra 

Melayu klasik khususnya hikayat. Penggunaan Bahasa Melayu dalam buku 

tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pemahaman siswa dalam 

mengapresiasi sastra Melayu klasik.  

Dari aspek penyajian bahan ajar buku teks dan Lembar Kerja Siswa 

yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu 

klasik masih belum mendekati kata sempurna. Dalam buku teks pelajaran, 

subbab “Mencari Unsur Intrinsik Hikayat” belum dilengkapi dengan materi 
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pengantar sehingga siswa langsung disajikan teks hikayat tanpa ada materi 

pengantar sebalumnya. 

Adapun dari segi grafika, buku teks dan Lembar Kerja Siswa yang 

digunakan siswa dan guru sudah didesain secara apik. Sampul buku dibuat 

secara menarik, pun dengan ukuran bukunya. Hal ini sudah mampu 

mengundang seseorang untuk mengambil dan membaca buku tersebut. 

Layout dan tipografi buku juga sudah menarik. Hanya saja di dalamnya 

belum terdapat gambar/ilustrasi yang dapat merangsang imajinasi dan daya 

kreasi pembaca untuk mengapresiasi sastra Melayu klasik. 

Permasalahan dalam pembelajaran mengapresiasi sastra Melayu 

klasik dapat diatasi dengan memilih bahan ajar pengayaan yang tepat. 

Pentingnya bahan ajar pengayaan menulis apresiasi sastra Melayu klasik 

karena adanya kebutuhan siswa dan guru. Kebutuhan tersebut terlihat dari 

beberapa hal, yaitu kurangnya minat siswa pada saat pembelajaran apresiasi 

sastra Melayu klasik, sulitnya guru memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang apresiasi sastra Melayu klasik, masih minimnya bahan ajar 

pengayaan yang berkaitan dengan mengapresiasi sastra Melayu klasik. 

Masalah yang dihadapi berkenaan dengan bahan ajar pengayaan 

adalah pemberian materi pelajaran yang dangkal dan penggunaan buku teks 

dan Lembar Kerja Siswa yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai oleh siswa. Buku sumber pelajaran atau buku teks pelajaran sering 

berganti semester atau berganti tahun. Buku pengayaan yang telah ada pada 

umumnya tidak sesuai dengan tingkat keterbacaan dan pengetahuan siswa 
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kelas XI SMA. Siswa membutuhkan sebuah bahan ajar yang disampaikan 

dengan bahasa yang sederhana dan wacana yang sesuai denga siswa kelas XI 

SMA.  

Di sinilah kehadiran sebuah bahan ajar pengayaan yang kualitas isi, 

bahasa, penyajian, dan grafikanya sesuai dengan perkembangan siswa kelas 

XI SMA menjadi hal yang sangat penting. Selain membantu siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya akan mengapresiasi sastra Melayu klasik, 

bahan ajar ini juga diharapkan dapat merangsang segi kognitif siswa. 

Melalui bahan ajar ini pula, diharapkan pembelajaran mengapresiasi sastra 

Melayu klasik untuk siswa kelas XI dapat lebih menyenangkan. 

Identifikasi masalah tersebut merupakan permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik, sehingga  dibutuhkan 

pengembangan bahan ajar  pengayaan apresiasi sastra Melayu klasik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud membuat 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

dalam model CIRC untuk siswa kelas XI SMA/MA. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu bermuatan karakter dalam model CIRC 

untuk siswa SMA. Peneliti berupaya mengatasi segala hambatan yang 

dialami oleh siswa dalam mengapresiasi sastra Melayu. Peneliti membatasi 

permasalahan karena peneliti memfokuskan pada Pengembangan Bahan 
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Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter dalam model 

CIRC untuk Siswa SMA. 

Pengembangan bahan ajar pengayaan mengapresiasi sastra Melayu 

klasik ini merupakan pengembangan bahan ajar  yang secara khusus 

membahas tentang apresiasi sastra Melayu klasik sehingga dapat dijadikan 

alternatif bahan pengayaan dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu 

klasik bagi siswa kelas XI. Dari segi isi, bahasa, penyajian, dan grafika, 

bahan ajar pengayaan ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 

Dari segi isi pengembangan bahan ajar pengayaan apresiasi sastra 

Melayu klasik, dipaparkan materi sastra melayu klasik yang mampu 

mengantarkan pemahaman siswa mengenai apresiasi sastra Melayu klasik. 

Materi tersebut akan disajikan sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa 

SMA/MA. 

Dari segi bahasa, bahan ajar sastra Melayu klasik yang akan 

dikembangkan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat keterbacaan 

siswa SMA/MA. Bahasa Melayu yang digunakan dalam materi akan 

dilengkapi dengan kamus bahasa Melayu, sehingga apabila siswa mengalami 

kesulitan ketika mebaca teks sastra Melayu tersebut siswa dapat merujuk ke 

dalam kamus yang telah disediakan. Selain materi yang dilengkapi dengan 

kamus teks hikayat terebut akan disajikan dengan dua bentuk, yakni bentuk 

asli dan bentuk teks hikayat yang bahasanya telah disesuaikan dengan 

struktur bahasa Indonesia, sehingga memudahkan siswa untuk memahami isi 

dari hikayat yang disajikan. 
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Adapun dari segi grafika pengembangan bahan ajar sastra Melayu 

klasik akan disajikan secara apik. Sampul buku dibuat secara menarik, pun 

dengan ukuran bukunya. Hal ini akan mampu mengundang seseorang untuk 

mengambil dan membaca buku tersebut. Layout dan tipografi buku juga 

sudah menarik. Di dalamnya bahan ajar pengayaan tersebut akan disajikan 

gambar/ilustrasi yang dapat merangsang imajinasi dan daya kreasi pembaca 

untuk mengapresiasi sastra Melayu klasik. 

Selain berbentuk tulisan-tulisan yang mudah dipahami, buku ini juga 

dilengkapi dengan latihan-latihan mengapresiasi sastra Melayu klasik pada 

setiap bab dengan tingkat kesulitan berjenjang. Dari segi penyajian, bahan 

ajar ini berintegrasi pada tujuan dan tahapan pembelajaran mengapresiasi 

sastra Melayu klasik. Selain itu aspek grafika dari bahan ajar ini nanti akan 

berbeda dengan bahan ajar pengayaan apresiasi sastra Melayu klasik yang 

sudah ada. Bahan ajar pengayaan ini bersifat praktis sehingga dapat 

dijadikan bahan pengayaan guru dalam membelajarakan apresiasi sastra 

Melayu klasik. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana kebutuhan pengembangan bahan ajar bagi siswa untuk 

meningkatkan keterampilan mengapresiasi sastra Melayu dalam model 

CIRC? 
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2) Bagaimana karakteristik bahan ajar yang dapat meningkatkan 

keterampilan mengapresiasi sastra Melayu dalam model CIRC? 

3) Bagaimana bahan ajar sastra Melayu klasik yang dikembangkan untuk 

pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik dalam model CIRC? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Menjelaskan kebutuhan pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu untuk meningkatkan keterampilan mengapresiasi sastra melayu 

dalam model CIRC. 

2) Mendeskripsikan karakteristik bahan ajar yang dapat meningkatkan 

keterampilan mengapresiasi sastra Melayu dalam model CIRC. 

3) Mendeskripsikan bahan ajar yang telah dikembangkanuk untuk 

pembelajaran apresiasi sastra Melayu dalam model CIRC. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneltian ini dirancang untuk menghasilkan bahan ajar yang mampu 

membantu siswa dalam memahami, dan menerjemahkan apresiasi karya 

sastra Melayu. Bahan ajar ini diharapkan dapat digunakan pada siswa SMA 

khususnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan pada 

siswa yang berada pada jenjang pendidikan lain. Selain itu penelitian ini 

bermanfaat bagi guru dan siswa kelas XI SMA. 
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a. Bagi guru 

Manfaat bagi guru, bahan ajar ini dapat mempermudah guru 

dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar ini dapat membantu guru 

untuk membelajarkan apresiasi sastra khususnya sastra Melayu kepada 

siswa. Selain itu bahan ajar apresiasi sastra Melayu telah dikembangkan 

sesuai dengan muatan karakter sehingga dapat membantu pembelajaran 

yang berbasis pada pendidikan karakter. 

b. Bagi siswa 

Pengembangan bahan ajar ini dapat menjadi stimulus dalam 

upaya peningkatan keterampilan siswa dalam apresiasi sastra Melayu. 

Sehingga siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran sastra melayu 

yang selama ini dipandang sangat sukar dan cenderung membosankan. 

Selain itu bahan ajar yang telah dikembangkan akan memudahkan siswa 

untuk mengapresiasi sastra Melayu secara utuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kemampuan mengapresiasi sastra harus dikuasai oleh setiap orang, 

baik anak maupun orang tua, mengapresiasi sastra dalam kehidupan sehari-

hari sangatlah penting karena dapat memperoleh informasi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan. Begitu juga di sekolah, mengapresiasi sastra 

mempunyai peranan penting karena dengan mengapresiasi sastra dapat 

menambah ilmu, menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam bidang mengapresiasi 

sastra. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

mengapresiasi sastra setelah diterapkan pembelajaran dengan berbagai 

metode dan teknik, namun penelitian terhadap kemampuan mengapresiasi 

sastra masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik 

penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Berkenaan 

dengan penelitian-penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kitao (1997) menjelaskan 

bahwa dalam pengajaran bahasa, penting sekali untuk memilih bahan ajar 

yang sesuai dengan kondisi siswa. Bahan ajar yang sesuai untuk kelas 

tertentu perlu memiliki filosofi yang mendasari instruksional, pendekatan, 

metode, dan teknik yang sesuai dengan siswa dan kebutuhan mereka. Bahan 
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ajar tersebut harus benar, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan 

standar kurikulum yang ada. Dijelaskan pula, guru harus pintar dalam 

memilih bahan ajar. 

Penelitian yang dilakukan Kitao memiliki persamaan dengan 

peneliti, yaitu penelitiannya sama-sama berorientasi pada bahan ajar. Kitao 

membahas bagaimana memilih bahan ajar yang baik dan dapat digunakan di 

kelas secara tepat. Peneliti melakukan penelitian pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Selain itu, terdapat pula 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan Kitao dan peneliti, yaitu fokus 

penelitian Kitao adalah meneliti penggunaan bahan ajar yang sudah ada di 

kelas, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengembangkan bahan ajar 

yang bermuatan karakter. 

Mansoer (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Collaborative 

Learning Via Email Discussion: Strategies for ESL Writing Classroom” 

menyimpulkan bahwa pengembngan media email dapat diimplementasikan 

dalam suasana pembelajaran kolaboratif dengan menggabungkan tahap 

penulisan pendekatan proses dan aktivitas pasangan kerja. Pengembangan 

media ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 

kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mansoer memiliki persamaan dengan 

peneliti, yaitu sama-sama melakukan penelitian pengembangan. Namun, 

perbedaannya adalah penelitian Mansoer mengembangkan media 
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pembelajaran sedangkan peneliti mengembangkan bahan ajar lyang dapat 

digunaka siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. 

Haryanto (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Membacakan Puisi untuk Siswa SMA dengan Teknik Latihan 

Menyiasati diri dan Menyiasati Puisi” menyimpulkan bahwa bahan ajar 

membacakan puisi untuk siswa SMA dapat dikembangkan ke dalam wujud 

buku dan DVD panduan membacakan puisi. Adapun simpulan dari 

penelitian ini adalah keefektifan bahan ajar terhadap pembelajaran terlihat 

pada perunbahan positif setelah guru menggunakan buku dan DVD panduan 

berlatih membacakan puisi di kelas. Siswa lebih memiliki ketertarikan 

dalam pembelajaran sehingga berdampak positif pada peningkatan 

kemampuan membaca puisi yang dimiliki siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dengan penulis mempunyai 

persamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian pengembangan bahan 

ajar. Bedanya adalah Haryanto melakukan pengembangan bahan ajar 

membacakan puisi, sedangkan penulis melakukan pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu bermuatan karakter. Namun keduanya sama-sama 

dalam lingkup  pengembangan bahan ajar. Subjek penelitian Haryanto juga 

sama dengan penulis, yaitu pada jenjang SMA. Adapun perbedaannya 

terletak pada materi yang dikembangkan. Haryanto dalam penelitiannya 

mengembangkan bahan ajar pembacaan puisi. 

Trynasari (2009) dalam sekripisinya yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Keterampilan Menulis Resensi dengan Teknik Cutting and 
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Glueing bagi Siswa SMP kelas IX” menyimpulkan bahwa hasil 

keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis resensi dengan teknik 

cutting and glueing mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trynasari dengan penulis mempunyai 

persamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian pengembangan bahan 

ajar. Bedanya adalah Trynasari melakukan pengembangan bahan menulis 

resensi, sedangkan penulis melakukan pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra melayu bermuatan karakter. Namun keduanya sama-sama dalam 

lingkup  pengembangan bahan ajar. Adapun perbedaannya subjek penelitian 

Trynasari adalah pada jenjang pendidikan SMP, sedangkan subjek penelitian 

penulis terletak pada jenjang SMA. Selain itu perbedaannya juga terletak 

pada materi yang dikembangkan. Trynasari dalam penelitiannya 

mengembangkan bahan ajar ketrampilan menulis resensi. 

Narsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Buku Pengayaan Menyunting Surat Dinas Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual bagi Siswa SMP” menyimpulkan bahwa berdasarkan kebutuhan 

buku pengayaan menyunting surat dinas menggunakan pendekatan 

kontekstual, siswa maupun guru membutuhkan buku pengayaan menyunting 

surat dinas yang memuat materi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

Siswa dan guru membutuhkan penyajian tujuan pada setiap bab  dan adanya 

latihan pada setiap bab. Siswa dan guru mengaharapkan buku pengayaan 

menyunting surat dinas menggunakan bahasa Indonesia baku. Sama halnya 

dengan indikator grafika, judul, sampul, warna, ketebalan buku, 
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desain/model, jenis, dan ukuran huruf di dalam buku harus disesuaikan 

dengan keinginan siswa dan guru. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Narsih (2012) dengan 

yang dilakukan penulis terletak pada jenis penelitian yang dilakukan yakni 

jenis penelitian dan pengembangan, selain itu persamaan penelitian yang 

dilakukan Narsih dan penulis terletak pada subjek penelitian  yang dipilih, 

yaitu siswa pada jenjang SMA. Perbedaanya Narsih mengembangkan buku 

pengayaan menyunting surat dinas, sedangkan penulis mengembangkan 

bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik beruatan karakter. 

Siswandi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Model CIRC 

Kreativitas Verbal dalam Pembelajaran Menulis Karangan Naratif 

Ekspresif” menyimpulkan bahwa dibutuhkan penelitian pengembangan 

mengenai model CIRC yang lebih sesuai dengan karakter dan 

perkembangan psikologis siswa SMA.  Model tersebut diharapkan mampu 

memacu kreatifitas verbal siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

naratif ekspresif. 

Persamaan penilitian yang dilakukan oleh Siswandi (2012) terletk 

pada jenis penitian, yakni sama-sama melakukan penelitian pengembangan. 

perbedaannya Siswandi melakukan pengembangan model pembelajaran, 

sedangkan peniliti mengembangkan bahan ajar dalam model CIRC yang 

dikembangkan oleh Siswandi. 
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2.2 Landasan Teoritis 

Sastra Melayu sebagai salah satu karya asli Indonesia. Hendaknya 

dapat dijaga dan dilestarikan. Sastra adalah suatu bentuk tanda seni yang 

bermediakan bahasa. Sastra hadir untuk dibaca dan dipahami serta 

selanjutnya dimanfaatkan, antara lain untuk mengembangkan wawasan 

kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran sastra seharusnya ditekankan pada 

kenyataan bahwa sastra merupakan salah satu bentuk seni yang dapat 

diapresiasi. 

Pada subbab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA, hakikat bahan ajar, bentuk bahan ajar, standarisasi 

bahan ajar, prinsip bahan ajar, hakikat pendidikan karakter, hakikat 

apresiasi, hakikat sastra Melayu dan jenis-jenis sastra Melayu. 

2.2.1 Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA 

Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, sedangkan belajar 

sastra menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusian. Sesuai dengan 

standar kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, baik 

secara lisan maupun secara tertulis, serta menimbulkan penghargaan 

terhadap hasil cipta manusia. Penghargaan terhadap hasil cipta manusia 

inilah yang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia disebut sebagai apresiasi 

terhadap hasil karya sastra atau apresiasi sastra. 

Nadeak (1985) menyatakan bahwa pelajaran sastra haruslah dapat 

menunjang pelajaran Bahasa Indonesia pada umunya. Para siswa harus 
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dibangkitkan minatnya agar mereka mampu memahami karya satra 

Indonesia. Teori sastra hendaknya juga diajarkan untuk melengkapi 

pengetahuan siswa mengenai kesusastraan. Titik berat pengajaran sastra 

ialah memperkenalkan kepada mereka karya-karya sastra Indonesia. Siswa-

siswa harus membaca puisi, drama, novel, dan jenis karya satra lain, baik 

sastra lama maupun karya sastra baru. Dengan demikian siswa diharapkan 

mapu menghayati karya sastra tersebut sehingga dapat menumbuhkan 

pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan 

yang baik terhadap citra sastra. 

Di SMA/MA apresiasi sastra Melayu klasik menjadi salah satu 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Komptetensi Dasar 

“menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat” adalah salah satu 

bentuk pembelajaran apresiasi sastra Melayu. Dalam kompetensi dasar ini 

peserta diharapkan mampu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik 

hikayat, sebagai bentuk apresiasinya terhadap sastra Melayu, selain itu 

peserta didik juga diharapkan mampu memetik nilai-nilai moral positif yang 

terdapat dalam hikayat tersebut. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam 

pencapain kompetensi dasar tersebut, di antaranya adalah penggunaan 

bahasa dalam hikayat yang menggunakan bahasa Melayu. Hal ini menjadi 

kendala bagi  peserta didik untuk memahami isi dari hikayat yang telah 

dibaca, sehingga peserta didikpun akan merasa kesulitan dalam 

mengapresiasi hikayat tersebut. 
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Sebagaimana telah dijelaskan oleh Diananingsih (2009) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Strategi Peer Lesson Melalui Teknik 

Penyajian Lisan (bercerita): Upaya Meningkatkan Pembelajaran Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Siswa Kelas X.2 SMA Negeri 1 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2008/2009” bahwa ada dua jenis karya satra, yaitu karya sastra 

Melayu lama dan karya sastra baru. Karya sastra Melayu lama atau karya 

sastra Melayu klasik merupakan karya sastra asli Indonesia. Dalam 

mempelajari karya sastra Melayu ini pada uumnya siswa merasa kesulitan 

memahami isi ceritanya, karena karya sastra ini menggunakan bahasa 

Melayu. Kata-kata yang digunakan dalam karya satra ini adalah kata-kata 

klise. Bahasa Melayu adalah media pengantar yang paling dominan 

digunakan dalam sastra Melayu. Umumnya siswa akan mengeluh ketika 

menemui kata-kata yang sukar dipahami oleh mereka. 

Hal itu berarti untuk mengetahui kata-kata sukar tersebut, siswa 

harus membuka kamus untuk mengetahui makna kata tersebut. Namun, 

tidak semua kata yang terdapat dalam karya satra Melayu dapat dijumpai di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi salah satu 

kendala siswa untuk dapat memahami isi dari karya satra Melayu tersebut. 

Pada dasarnya kata-kata tersebut dapat dicari dalam kamus bahasa Melayu. 

Melihat kenyataan tersebut maka pemahaman terhadap sastra 

Melayu sebagai salah satu Kompetensi Dasar (KD) harus benar-benar 

diupayakan,  karena  sastra Melayu penuh dengan ajaran moral dan nilai 

didik yang tinggi sehingga kegiatan memahami dan mengapresiasi karya 
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sastra Melayu tersebut sangat bermanfaat bagi pendidikan moral para siswa. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan ajar mengenai apresiasi sastra 

Melayu klasik. 

 

2.2.2 Hakikat Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis (Majid 2007:173). Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan 

sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu. 

Depdiknas (2006) juga memberikan keterangan bahwa bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis 

maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar.  Sebuah bahan ajar paling tidak 

mencakup antara lain: 1) petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru), 2) 

kompetensi yang akan dicapai, 3) informasi pendukung, 4) latihan-latihan, 

5) petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK), 6) evaluasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

baik tertulis maupun tidak yang terdiri atas fakta, prinsip, konsep, dan 

prosedur. 



22 
 

 
 

2.2.3 Bentuk-bentuk Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan 

siswa belajar dengan baik. Adapun bentuk-bentuk bahan ajar yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar cetak 

Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan 

ajar cetak tersusun dengan baik maka bahan ajar akan mendatangkan 

beberapa keuntungan sebagaimana dikemukakan oleh Balllstaedt (dalam 

Majid 2007:175) yaitu, a) bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi 

sehingga memudahkan guru untuk menunjukan kepada peserta didik bagian 

mana yang sedang dipelajari,  b) biaya untuk pengadaannya relatif sedikit, c) 

bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-

pindahkan, d)menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

individu, e) bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja,  f) 

bahan ajar yang baik akan memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas, 

seperti menandai, mencatat dan membuat sketsa, g) bahan tertulis dapat 

dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar, h) pembaca dapat 

mengatur tempo secara mandiri. 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa keuntungan 

menggunakan bahan ajar cetak sangat banyak. Dari segi kemudahan dalam 

penggunaan yaitu bahan ajar ini menampilkan daftar isi, sehingga 

memudahkan guru untuk menunjukan kepada peserta didik bagian mana 
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yang akan dipelajari, menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas 

bagi individu untuk bereksplorasi, pembaca dapat mengatur tempo 

pembacaan maupun penggunaan secara mandiri, bahan tertulis relatif ringan 

dan dapat dibaca dimana saja. Selain dari segi kemudahan, dilihat dari segi 

ekonomis, bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang 

bernilai besar, dan biaya untuk pengadaannya relatif sedikit. 

Macam-macam bahan ajar cetak antara lain: 

(1) Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru 

untuk memperkaya pengetahuan peseta didik. Menurut kamus Oxford, hal 

389, handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara (Majid 

2007:175). 

Handout biasanya diambilkan dari beberapa literature yang memiliki 

relevansi dengan materi yang diajarkan/kompotensi dasar dan materi pokok 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Saat ini handout dapat diperoleh 

dengan berbagai cara, antara lain dengan berbagai cara down-load dari 

internet, atau menyadur dari sebuah buku. 

(2) Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan/buah 

pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari 

berbagai cara misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi 

pengalaman, otobiografi atau hasil karya fiksi. 
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Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik, 

dilengkapi dengan gambar dan keterangan-keterangan, isi buku juga 

menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Menurut 

Tampubolon (dalam Depdiknas: 2004) kualitas buku pelajaran dapat 

diperhatikan dari dua aspek, yaitu ada format buku dan isi materi yang 

sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 

(3) Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, 

sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan 

ajar yang telah disebutkan sebelumnya (majid 2007: 176). Sebuah modul 

akan bermakna jika peserta didik dapat mempergunakannya dengan mudah. 

Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang peserta didik yang 

memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan 

satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. 

Dengan demikian modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang 

akan dicapai oleh peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang 

baik, menarik, dan dilengkapai dengan illustrasi.  

(4) Lks 

Lembar kegiatan siswa (student work sheet) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik (Majid 

2007:177). Lembar kegiatan siswa biasanya berupa petunjuk dan langkah-
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langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan 

dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. 

Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh 

peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau 

referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugas yang 

diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoritis misalnya tugas 

membaca sebuah artikel tertentu, kemudian membuat resume untuk 

dipresentasikan. Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja laboraturium 

atau kerja lapangan, misalnya menulis berita tentang peristiwa yang terjadi 

disekitar kita. 

Pemakaian lembar kegiatan siswa cukup bermanfaat bagi guru dan 

siswa. Guru akan dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa 

akan belajar secara mandiri dalam memahami dan menjalankan tugas 

tertulis. Dalam menyiapkan guru harus cermat dan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang cukup memadai, karena sebuah lembar kerja harus 

memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai/tidaknya 

sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh peserta didik.  

(5) Foto/gambar 

Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan tulisan. Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu 

rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah rangkaian 

foto/gambar siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya manguasai 

satu atau lebih kompetensi. 
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Magnesen (dalam Haryanto: 2009) menggambarkan bahwa melihat 

sebuah foto lebih tinggi maknanya daripada membaca yang hanya dapat 

diingat 10%, mendengar hanya dapat diingat 20%, dan melihat hanya dapat 

diingat 30%. Namun penggunaan bahan ajar foto harus dibantu dengan 

bahan tertulis, karena dengan dibantu bahan ajar tulis maka dapat diperoleh 

petunjuk atau kejelasan cara menggunakan bahan ajar tersebut. 

2. Bahan ajar dengar (audio) 

Bahan ajar audio dapat berwujud kaset, piringan hitam, dan compact 

disk audio. Bahan ajar audio dapat menyimpan suara yang dapat 

diperdengarkan secara berulang-ulang kepada peserta didik. Sama halnya 

dengan bahan ajar foto, penggunaan bahan ajar audio juga tidak dapat 

digunakan tanpa bahan ajar lain, dalam penggunaannya memerlukan 

bantuan alat dan bahan lainnya seperti tape recorder, disk player, dan 

lembar skenario pembelajaran. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) 

Penggunaan bahan ajar ini dinilai lebih banyak memberi kemudahan 

bagi peserta didik karena bahan ajar ini memberikan beberapa dimensi indra 

yaitu visual atau pandangan dan pendengaran. Visual adalah jalan utama 

masuknya informasi kepada siswa dan suara atau audio semakin mendukung 

pemanfaatan bahan ajar tipe ini. di bawah ini adalah jenis bahan ajar 

pandang dengar atau audio visual. 
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(1) Video/film 

Karakteristik bahan ajar audio/film yakni bersifat audible dan 

visible. Audible artinya dapat didengar sedangan visible artinya dapat 

dilihat.  

(2) Orang/narasumber 

Pakar atau ahli bidang studi dapat dijadikan sebagai sumber bahan 

ajar. Seorang ahli atau pakar dapat diminta pendapatnya mengenai 

kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan 

sebagainya. 

(3) Bahan ajar interaktif 

Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disk 

(CD). Multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media 

(audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu 

presentasi. 

 

2.2.4 Standar Bahan Ajar 

Terdapat pula standar bahan ajar yang disusun berkualitas, baik segi 

bentuk maupun isi, sehingga berdampak pada pengembangan berpikir, 

berbuat dan bersikap siswa sesuai dengan pendidikan nasional. Depdiknas 

(2014: 14) menyebutkan empat aspek stadar tersebut, yaitu (1) isi atau 

materi pelajaran, (2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) 

format buku atau grafika. Berikut penjelasan keempat aspek tersebut. 
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a) Aspek materi 

Materi yang disajikan harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari 

segi penerbitan. Perincian materi harus sesuai dengan kurikulum dan 

mempertimbangkan keseimbangan dalam penyebaran materi. Di samping 

itu penyusun bahan ajar harus memperhatikan materi yang akan dituangkan, 

materi tersebut adalah: (1) materi yang mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan nasional, artinya bahan materi bahan ajar harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yaitu, “berkembangnya potensi peserta didikagar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, (2) materi yang tidak 

bertentengan dengan ideologi dan kebijakan potik Negara, artinya materi 

hendaknya tidak bertentangan dengan pancasila, kebijakan politik Negara, 

dan tidak bertendensi untuk memecah belah keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, (3) materi yang menghindari SARA, bias jender, serta 

pelaggaran HAM, artinya pemilihan materi atau bahasa dan ilustrasi 

hendaknya tidak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan suku, agama, 

dan ras antar golongan.  

b) Aspek penyajian materi 

Pada aspek penyajian hal yang perlu diperhatikan adalah penyajian 

tujuan pembelajaran, keteraturan penguraian, kemenarikan minat dan 

perhatian siswa, keaktifan siswa maupun latihan dan soal. Dalam 

penyajiannya, materi diarahkan pada pengembangan kecakapan akademik. 
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Pengembangan materi hendaknya lebih mendalam, lebih menyeluruh, dan 

meluas daripada materi yang yang diperkirakan telah dikuasai pembaca 

sehingga pembaca merasakan pengembangan wawasan dan nilai tambah 

pengetahuan. Selain itu penyajian materi harus merangsang pengembangan 

kreativitas, aktivitas fisik atau psikis, dan memudaahkan untuk diterapkan 

yang dilengkapi dengan langkah-langkah kerja.  

c) Aspek bahasa 

Aspek bahasa merupakan sarana penyampaian dalam penyajian 

bahan, seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Aspek keterbacaan 

berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa bagi kelompok atau tingkatan 

siswa. bahan ajar yang memiliki keterbacaan rendah maka akan sulit 

dipahami pembaca dan pesan dalam materi yang ditulis akan menjadi sia-sia 

dipahami peserta didik atau pendidikan. Penggunaan kata yang memiliki 

keterbacaan tinggi bagi pembaca pemula jika mengunakan kosa kata 

sederhana dan sesuai dengan konteks sosial pembaca, serta harus 

menghidari penggunaan istilah khusus (teknis) dan asing. Sementara itu, 

bagi pembaca tingkat lanjut atau mahir penggunaan kosakata tersebut 

mendapat dukungan aspek konteks kalimat yang sistematis. 

Penggunaan kalimat yang memiliki keterbacaan tinggi bagi para 

pembaca pemula adalah kalimat-kalimat yang memiliki susunan sederhana, 

sedangkan kalimat yang memiliki keterbacaan tinggi bagi pembaca lanjut 

atau mahir ditentukan oleh keintiman dan susunan kalimat tersebut. 

Semakin tidak familiar suatu kalimat atau susunan yang kompleks dari 
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kalimat tersebut maka akan semakin rendah keterbacaan buku 

tersebut.Penggunaan paragraf yang memiliki keterbacaan tinggi bagi 

pembaca pemula adalah jenis paragraf deduktif. Paragraf induktif dapat 

digunakan jika pembaca sasrannya adalah pembaca lanjut atau mahir. 

Wacana yang memiliki keterbacaan tinggi bagi pembaca pemula adalah 

narasi. Penggunaan jenis deskripsi hanya dapat digunakan untuk pembaca 

lanjut atau mahir.  

d) Aspek grafika  

Aspek grafika berkaitan dengan  fisik buku, seperti ukuran buku, 

kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi dan lain-lain. Pada aspek 

grafika diharapkan terbangun keselarasan antara gagasan penulis dengan 

orientasi penerbit. Ilustrasi yang dicantumkan hendaknya menarik, 

sederhana, dan mencerminkan isi. Selain itu, desain isi buku diharapkan 

memperhatikan tata letak yang konsisten, harmonis, dan lengkap serta 

menggunakan tipografi  yang sederhana, mudah dibaca, dan mudah 

dipahami. 

 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Menurut depdiknas (2006) ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. 

Prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan ajar meliputi prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan. 
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a) Prinsip relevansi 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara 

materi dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

b) Prinsip konsistensi 

Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai ada empat maka bahan 

ajar yang harus diajarkan juga meliputi empat macam. Suatu bahan ajar 

harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian kompetensi. 

c) Prinsip kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang diajarkan.  

 

2.2.6 Hakikat Pendidikan Karakter 

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal (1) ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan zaman. Dalam pasal (3) dikatakan bahwa, Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta 
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bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional kita tersebut bahwa nilai-nilai etika inti sebagaimana dikonsepkan 

oleh Dr. Lickona dalam pendidikan berkarakter  yang ditanamkan kepada 

peserta didik dalam pendidikan kita adalah nilai-nilai yang berdasarkan 

Pancasila  dan UUD 1945, nilai-nilai agama, dan kebudayaan nasional 

Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Komitmen pendidikan 

berkarakter juga dipertegas dalam pasal (3) di atas. Bahkan, secara eksplisit 

ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. 

Jelas bahwa konsep pendidikan berkarakter juga terdapat dalam sistem 

pendidikan nasional kita. 

Amri, (2011) dalam bukunya Implementasi Pendidikan Karakter  

mengemukakan bahwa 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. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

pendidikan harus dilibatkan., termasuk komponen pendidikan itu sendiri 

yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau 

pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pengelolaan aktivitas atau 

kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos 

kerja seluruh warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

Menurut Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan 

makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. 
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Tujuannya adalah membentuk pribadi anak agar menjadi manusia yang 

baik, warga masyarakat dan warga Negara yang baik. Adapun kriteria 

manusia yang baik, warga masyarakat dan warga Negara yang baik bagi 

suatu masyarakat atau suatu bangsa secara umum adalah nilai-nilai soasial 

tertentu yang banyak dipengaruhi budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh 

karena itu, hakikat 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. 

Fitri (2012), dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter 

berbasis Nilai dan Etika Di Sekolah mengatakan pendidikan karakter adalah 

usaha aktif untuk membentuk kebiasaan sehingga sifat anak akan terukir 

sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta 

dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dr. Thomas Lickona dalam bukunya Educating for Character 

(dalam http:// topatopeng.smamda.org/2009/09/21) mendefinisikan 

pendidikan berkarakter adalah usaha sengaja untuk membantu orang 

memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. 

Ditegaskan pula bahwa jenis karakter yang diinginkan adalah anak didik 

bisa menilai apa yang benar, peduli secara mendalam tentang apa yang 

benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakni untuk menjadi 

benar bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam. 

Pendidikan berkarakter yang dikemukakan oleh Dr. Lickona 
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menggambarkan proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan, 

perasaan, dan tindakan. Guru harus terlibat dalam kegiatan anak didik dan 

membantu mereka berpikir kritis tentang moral dan etika. Guru harus dapat 

mengilhami mereka menjadi berkomitmen untuk tindakan moral dan etika 

serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mempraktikkan perilaku 

moral dan etika. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter yang 

bertujuan  membentuk pribadi dan kebiasaan sehingga sifat anak terukir 

sejak dini. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan bahan ajar yang mampu 

mendukung tujuan pendidikan karakter.  

 

2.2.7 Hakikat Apresiasi 

Suharianto (1981:15) mengemukakan bahwa apresiasi adalah 

kegiatan atau usaha merasakan dan menikmati hasil-hasil karya sastra. Hal 

serupa dikemukakan oleh S. Effendi (1982:11) bahwa apresiasi sastra adalah 

kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga 

menumbuhkan, pengertian, penghargaan, kepekaan kritis, dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra. Berbeda dengan Nadeak 

(1985:44) yang mengatakan apresiasi berkaitan dengan nilai-nilai estetis 

yang berkaitan dengan puisi dan pengajarannya serta batasan-batasan yang 

perlu dijernihkan terlebih dahulu. 
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Apresiasi sastra hendaknya diartikan sebagai suatu kondisi 

kesempatan jiwa yang matang dalam menghadapi karya sastra. Lebih luas 

lagi, apresiasi sastra dimaksudkan sebagai kematangan jiwa untuk dapat 

memaahami, menikmati dan memperoleh kekayaan batin dari karya sastra. 

Jadi seseorang yang mamiliki apresiasi sastra yang memadai berarti ia 

memiliki sikap batin yang positif terhadap karya sastra (Suyitno 1985:22). 

Apresiasi adalah (1) kesadaran terhadap nilai-nilai budaya, (2) 

penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu, (3) kenaikan nilai barang 

karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah 

(KBBI 2002:62). Waluyo (2003: 164-165) mengemukakan bahwa apresiasi 

adalah pernyataan seseorang yang secara sadar tertarik dan senang terhadap 

suatu hal, mampu menyatakan penghargaan dan memandang  hal yang 

dipilihnya itu mengandung nilai dalam kehidupannya. Orang merasakan 

pengalaman yang menyenangkan jika terlibat dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan hal yang dipilinya itu. Dengan demikian apresiasi juga 

mempinyai berbagai unsur, yaitu (1) perhatian yang terkontrol dan terpilih, 

(2) persetuan untuk merespons, (3) kemauan untuk merespons, (4) 

keputusan untuk merespons, (5) penerimaan suatu nilai, (6) pemilihan suatu 

nilai. 

Tingkatan apresiasi ada tiga yaitu: (1) terjadi apabila seseorang 

mengalami pengalaman yang ada dalam sebuah karya sastra, (2) terjadi 

apabila daya intelektual pembaca bekerja lebih giat, (3) tingkat ketiga 

apabila pembaca menyadari antara hubungan antara satra dengan dunia lain 
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atau dunia luarnya sehingga pemahaman dan penikmatnyapun dilakukan 

dengan lebih luas dan mendalam. Berdasasrkan penjelasan-penjelasan di 

atas dapat ditarik simpulan bahwa apresiasi adalah pengenalan dan 

pemahaman yang tepat tehadap nilai suatu karya.    

 

2.2.8 Hakikat Sastra Melayu Klasik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), yang dimaksud 

dengan sastra Indonesia lama adalah seluruh sastra lama yang ditulis dalam 

bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bahasa 

Melayu. Adapun sastra lama diartikan sebagai sastra yang berkembang 

sebelum pertemuan dengan kebudayaan barat dan belum mendapat 

pengaruh dari kebudayaan barat. Dengan demikian sastra Melayu klasik 

dapat diartikan sebagai karya sastra Indonesia asli yang ditulis dalam 

Bahasa Melayu dan belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. 

Sastra melayu lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan 

masuknya agama islam pada abad ke-13. Peninggalan sastra melayu lama 

terlihat pada dua bait syair pada batu nisan seorang muslim di minye tujuh. 

Ciri sastra lama yaitu, istana sentries, statis, terikat pada bentuk yang 

sudah ada, anonim, sifat mendidiknya diperlihatkan secara jelas.  

 

2.2.9 Jenis-jenis Sastra Melayu Klasik 

Karya sastra Melayu klasik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

karya sastra jenis prosa dan puisi. Berikut ini adalah pembagian sastra 
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Melayu klasik berdasarkan jenisnya. Karya sastra Melayu klasik jenis prosa 

yaitu, cerita berbingkai, sastra sejarah, hikayat, dongeng, dan wiracarita. 

Sedangkan karya sastra Melayu klasik jenis puisi yaitu, pantun, syair, 

gurindam, karmina, seloka, talibun (Rahayu, 1972) 

2.2.9.1 Cerita Berbingkai 

Cerita berbingkai merujuk kepada bentuk antara 

kesusasteraan purba yang telah termasyur ke seluruh dunia, yang 

berpunca atau berpokok dari suatu cerita yang kemudian 

menceritakan bermacam-macam cerita lagi dalam cerita asalnya. 

Maka cerita yang menjadi puncak atau pokoknya itulah yang 

dianggap sebagai bingkainya. Ciri lain dari cerita berbingkai adalah 

bahwa cerita berbingkai binatang-binatang selalu diberi sifat 

manusia. Binatang tersebut bukan hanya pandai bercerita, namun 

juga pandai memberi nasihat kepada tuannya tentang berbagai 

masalah yang dihadapi oleh manusia (Rahayu, 1972) 

 

2.2.9.2 Sastra Sejarah 

Sastra sejarah adalah suatu cabang sastra Melayu yang paling kaya 

dan mungkin paling penting juga. Hampir setiap kerajaan di nusantara 

mempunyai sejarahnya sendiri. sejarah itu biasanya menceritakan 

peristiwa-peristiwa yang biasanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang 

benar-benar terjadi di istana dan nasib kerajaan selama beberapa keturunan 

menjadi pusat perhatiannya. Gagasan penulisan biasanya juga datang dari 

kalangan istana dan peminatnya juga datang dari kalangan istana saja. 
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Itulah sebabnya sastra sejarah jarang dicetak di luar istana (C. Hookyas, 

1947:89)  

 

2.2.9.3 Hikayat 

Hikayat adalah jenis prosa lama yang menceritakan 

kehidupan raja-raja dan dewa-dewa, biasanya disertai pula dengan 

dongeng-dongeng (Ngafean, 1990). Menurut Dr. Jus Badudu, 

sebenarnya hikayat dalam roman lama dapat dinamakan roman 

dalam kesusastraan baru. Bedanya ialah dihasalkannya hikayta 

dengan dongeng-dongeng yang serba indah  yang membawa pikiran 

pembaca ke dalam hayal (Badudu, 2:36). 

Dalam bukunya perintis sastra Hooykas menyebutsebagai 

roman bahasa melayu. Di dalam hikayat didapati cerita dewa-dewa 

asia tenggara, dongeng-dongeng tempat, lukisan adat, upacara-

upacara istana, serba-serbi dalam hal agama, perkawinan raja-raja, 

dan kegamaran baginda: darmawisata dan perburuan di air. Dari 

beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah 

jenis prosa lama yang menceritakan kehidupan raja atau dewa, yang 

disampaikan dengan bahasa Melayu. 

Contoh hikayat:  

Hikayat Raja Donan 

Tersebutlah cerita seorang raja yang terlalu besar 

kerajaannya. Negeri itu bernama Mandi Angin. Baginda bernama 

Raja Besar. Istri baginda bernama Tuan Putri lindungan Bulan. 
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Sayang baginda tidak berputera. Maka mulailah baginda berkaul., 

berniat segera member sedekah kepada fakir miskin. Selama berapa 

lama, Puteri Lindungan Bulan pun Hamillah, maka baginda minta 

ahli nuuujum yang tujuh brdik itu meramal putera yang masih berada 

dalam kandungan itu. Malang tidak berbau . ketujuh ahli nujum itu 

menaruh khianat pada raja dan mengatakan bahwa jika putera 

baginda di taruh dalam negeri, negeri pastia akan binasa. Itulah 

sebabnya, apabila Raja Donan dilahirkan, ia lalu duhanyutkan ke 

dalam laut. Kelahirannya yang luar biasa, bersama-sama dengan 

sebilah pedang dan sebilah keris, tidak dapat menghilangkan rasa 

bimbang baginda. 

Tersebut pula perkataan Bendahara tua, abang baginda yang 

tinggal di muara sungai. Bendara seolah-olah mengetahui nasib yang 

menimpa anak saudaranya dan memohon kepada Tuhan supaya anak 

saudaranya itu terdampar ke tempatnya. Hal itu betul-betul terjadi. 

Tetapi apabila anak itu sudah naik ke perahu, perahu itu terhanyut ke 

laut pula. Setahun lamanya hingga, sampai raja Donan sudah pandai 

berkata, ia masih belum dapat kembali ke tempat tinggalnya. Pada 

suatu hari, perahu mereka berjumpa dengan angkatan laut Raja 

camar laut yang meminta cukai kerajat dari mereka.  Raja Donana 

enggan membayar cukai, maka terjadilah peperangan. Raja camar 

laut tewas, adik perempuannya Cik Ambong, menjadi sahabat raja 

Donan dan dibawa sama dalam perjalanan. Selang berapa lama 
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antaranya, datang pula kapal Raja Pertukal meminta cukai kepada 

mereka. Raja Donana menolak membayar cukai yang diminta. Maka 

terjadi pula peperangan.dalam peperangan ini Raja Pertukal juga 

tewas. Adik perempuannya dapat pula dipujuk supaya mengkikuti 

pengembaraann bersama-sama. 

Pada suatu hari Raja Donana bertanya pada Cik Ambong dan 

Cik Muda di negeri manakah ada perempuan yang cantik. Maka 

sahut kedua puteri bahwa perempuan yang cantik,menurut cerita 

orang tua-tua, ialah puteri Ganda Iran. Anak perempuan Raja 

Bendahara Mangkubumi dari Negeri Gendang Batu. Seorang lagi 

ialah Puteri Telepuk Cahaya, adik perempuan raja Piakas dari negeri 

Beram Biru. Mendengar jawaban yang demikian, Raja Donan pun 

melayarkan perahunya ke negeri gendang Batu. Sesampai di muara 

sungai, ia pun memainkan buluh bangsinya. Bunyinya kedengaran 

kepada Puteri Ganda Iran yang segera ingin berkenalan dengan 

orang yang meniup bulih bangsi itu. Melalui seekor burung helang,  

Puteri ganda Iran pun bertukar-tukaran kiriman dengan Raja Donan. 

Terhadap keinginsn Putri Ganda Iran untuk bertemu, raja Donan 

meminta burung helang sampaikan pesan: bahwa ubtuk sementara 

ini tidak dapat bertemu dengan Puteri Ganda Iran, tetapi sesudah tiga 

tahun tiga bulan sepuluh hari ia aka nada di hadapan Puteri Ganda 

Iran. 
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Raja Donan meneruskan perjalanannya dan sampai di suatu 

tempat yang bernama Goa Batu. Dengan mencita geamala 

hikmatnya, ia menjadika Goa Batu sebuah negeri besar, cukup 

dengan kota Parit dan hulubalang rakyat sekalian. Raja Camar Laut 

dan Raja Pertukal juga dihidupkannya. Selang berapa lama Raja 

Donan lalu mengadakan kenduri Jawi (i. e. bersunat). Selepas itu 

Raja Donan pun teringat janjinya dengan Puetri Ganda Iran dan 

Berangkat ke Negeri Gendang Batu. Seekor burung yang bernama 

Mak Tonggang menegurnya dengan mengatakana bahwa Puteri 

Linggam Cahaya  yang duduk di khayangan ingin bertemu dengan 

dia. Raja Donan minta tangguh tiga tahun tiga bulan dan sepuluh 

hari dan meneruskan perjalanannya. Ia mengubahkan dirinya 

menjadi seorang anak semak yang buruk rupanya dan penuh dengan 

penyakit yang menjijikan. Dengan rupa yang demikian ia sampai di 

gelangsang yang menyabung ayam ndi Neegeri Gendang Batu. Ia 

bukan saja dinista dengan kata-kata yang jahat bahkan disepak dan 

ditendang. Maka ia pun menangis dan terisak-isak  suara tangisnya 

kedengan Puteri Ganda Iran yang lalu memanggilnya masuk ke 

istana. Puteri Ganda Iran nampak buluh bangsi yang dipinggangnya 

dan memintanya buluh itu. Sewaktu bermain buluh bangsinya, roh 

semangat Puteri Ganda Iran diambilnya sehingga Puteri Ganda Iran 

pingsan dan seolah-olah mati. Kemudian Raja Donan menghilang 

tetapi segra dicari kembali untuk menghidupkan Puteri Ganda Iran. 
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Sekali lagi ia bermain buluh bangsi dan mengembalikan  roh 

semangat kepada Puteri Ganda Iran. Maka Puteri Ganda Iran pun 

hidup kembali. Sekali lagi Raja Donan menghilang dan merupakan 

diri seorang budak yang berlalu elok rupanya. Budak itu dbawa ke 

istana. Puteri Ganda Iran sangat menaruh kasih dan sayang kepada 

budak itu. Karena terlalu “manja” sehingga Puteri Ganda Iran tidak 

sabar lagi dan menghempaskan dia ke tanah. Ia segera beralih 

rupanya menjadi seorang pemuda Cik Tuakal, yang gilang gemilang 

cahaya mukanya dan bercerita tentang asal-usulnya kepada Puteri 

Ganda Iran. Puteri Ganda Iran gembira. Mereka lau bersumpah dan 

berteguh-teguh janji. 

Cik Tuakal pergi ke gelanggang menyabung ayam. Ia 

mencitakan seorang budak buruk untuk memegang ayamnya. Budak 

buruk itu juga disuruhnya ke negeri Batu Goa membawa wang 

ringgit yang banyak sekali. Ia lalu mulai menyabung ayam dengan 

raja Piakas. Karena wang ringgit tak cukup, Raja Piakas menjadikan 

negerinya dan tunangannya Puteri Ganda Iran sebagai taruhan. 

Ayam Raja Piakas tewas dan Raja Piakas terpaksa kembali ke negeri 

dengan malunya. Raja Donan lalu bernikah dengan Puteri Ganda 

Iran. Puteri Telupuk cahaya menyuruh segala mergastua menyerang 

Gandang Batu. Segala Mergastua itu habis dimatikan oleh Cik 

Tuakal (Raja Donan) raja piakas lalu menyerang Raja Donan. Tetapi 

ia sendiri juga tewas. Sesudah perang selesai, semua pahlawan yang 
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mati dihidupkan semula . perkawinan besar-besaran juga diatur. Raja 

Piakas dinikahkan dengan Cik Ambong, Raja Bendahara Tua 

dinikahkan engan puteri telupuk Cahaya dan budak buruk yang 

dicitakanRaja Donan dinikahkan dengan Cik muda. 

Raja Donan kembali ke negeri asalnya Mandi Angin. 

Didapatinya bahwa mandi Angin sudahlah menjadi hutan rimba dan 

ibu baonya menjadi peladang yang miskin. Sebabnya ialah ketujuh 

ahli nujum yang khianat sudah merebut kerajaan dari bapanya dan 

memindahkan negeri ke tempat lain. Raja Donan menangkap ketujuh 

ahli nujum yang curang dan memulihkan semula kerajaan bapanya. 

Sesudah itu, ia teringat janjinya dengan Puteri Linggam Cahaya yang 

di khayangan dan pergi bernikah dengan dia. Selepas tujuh bulan dan 

tujuh hari ia pun ke dunia dan menjadi raja di negeri Gendang batu. 

(Tersurat hikayat ini di dalam Bandar Singapura pada 3 hari bulan 

Syawal tahun 1353) 

 

2.2.9.4 Dongeng 

Sugiarto (2009:9) mengemukakan bahwa dongeng adalah 

cerita yang berdasarkan pada angan-angan, atau khayalan seseorang 

yang kemudian diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke 

generasi. Karena ada khayalan, peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

dongeng adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, misalnya 

kejadian-kejadian aneh pada zaman dahulu. 
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Supardo (1956:7) mengatakan bahwa dongeng adalah cerita 

khayalan semata-mata. Cerita yang ada kalanya dipertalikan dengan 

keadaan yang sebenarnya serta ditambah dengan keanehan dan 

keajaiban sesuatu  hal, misalnya dongeng asal mulanya suatu 

Negara, pulau, sungai dan lain sebagainya. Menurut Nursito (200:43) 

dongeng adalah cerita tentang sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi 

atau fantastik belaka. Cerita fantastic ini sering berhubungan dengan 

kepercayaan, kejaiban, atau kehidupan binatang sering mengandung 

kelucuan dan bersifat didaktis. 

Menurut Danandjaja (2002:83) dongeng merupakan cerita 

prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng 

dicaritakan terutama untuk memberikan hiburan, walaupun banyak 

juga yang melukiskan kebenaran, dan berisikan pelajaran moral atau 

bahkan sindiran. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditari kesimpulan bahwa 

dongeng adalah prosa lama yang isi ceritanya sederhana, isi 

ceritanya tentang suatu hal yang tidak benar-benar terjadi atau 

bersifat khayalan baik oleh penutur maupun pendengarnya yang 

tidak terikat oleh waktu, dan diceritakan secra turun temurun, yang 

mempunyai tujuan untuk menyampaikan ajaran moral (mendidik) 

dan juga menghibur. 
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2.2.9.5 Wira Carita (Cerita Kepahlawanan) 

Wira carita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah 

seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu 

memperoleh kemenangan. Melalui pemahaman dongeng di atas, 

maka dapat diperoleh gambaran bahwa dongeng merupakan bentuk 

warisan leluhur yang patut dilestarikan. Bahasa yang digunakan 

mudah untuk dipahami, maka dari itu peminat dongeng umumnya 

dari kalangan anak-anak. Dongeng mengandung nilai moraldan etika 

yang tinggi, dan bermanfaat sekali dalam pembentukan karakteristik, 

watak, perilaku dan tumbuh kembang anak.   

 

2.2.9.6 Pantun  

Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat 

yang dinyanyikan. Dalam bahasa melayu pantun berarti quatrain, 

yaitu sajak yang berbaris empat dengan sanjak a-b-a-b.sedangkan 

dalam bahasa sunda pantun berarti cerita panjang yang bersanjak dan 

didiringi musik. Menurut Ngafean (1990)  pantun adalah bentuk 

puisi lama yang dilisankan dan berlagu.  

Pada hakikatnya pantun merupakan bentuk puisi lama yang 

disusun atas baris-baris dalam sebuah bait yang penulisannya 

mempunyai syatar tertentu sesuai dengan ciri-ciri pantun. Pantun 

menurut Surana dkk (1987:26) ialah bentuk puisi lama yang terdiri 

atas 4 larik sebait, bersajak silang atau ab ab, yang dimaksud dengan 
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pola ab ab adalah larik pertama bersajak dengan larik ketiga, larik 

kedua bersajak dengan larik keempat, yang bersajak adalah larik 

akhir kata setiap larik. Larik I dan II dinamakan sampiran, yang 

merupakan satu kalimat dan sangkutan sajak bagi larik III dan IV. 

Larik III dan IV merupakan satu kalimat, yang dinamakan isi. Tiap 

larik umumnya terdiri dari 4 kata, banyak suku kata tiap larik 

biasanya 8-12 dan iramanya beralun dua. 

Zainuddin (1991:111) mengungkapkan pengertian yang sama 

tentang pantun bahwa pantun adalah bentuk puisi (lama) yang terikat 

jumlah baris dalam satu bait, rima akhir, jumlah suku kata dan 

adanya sampiran-isi. Suseno (2008:43-44) mengungkapkan bahwa 

pantun ialah puisi yang daripadanya terdiri atas empat baris. Tiap 

baris diusahakan terdiri atas empat perkataan pula. Tetapi dalam 

kenyataan keseharian, terdapat juga lebih dari 4 perkataan yang 

digunakan. Sampiran pada pantun terdiri dari 2 baris, yaitu baris 

pertama dan kedua. Sedangkan isinya juga terdiri dari 2 baris, yaitu 

baris ketiga dan baris keempat. Jadi yang bersajak adalah baris 

kesatu dengan baris ketiga, dan baris kedua dengan baris keempat. 

Sugiarto (2009:11) mengungkapkan bahwa pantun berarti; 

missal, seperti, umpama (pengertian semacam ini juga terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sebagian orang  menyatakan 

bahwa kkata pantun berasal dari Bahasa Jawa yaitu pantun atau pari 

yang berarti padi dalam Bahasa Indonesia (Melayu). Pendapat yang 
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menyatakan bahwa kata pantun berasal dari Bahasa Jawa dikuatkan 

oleh adanya salah satu jenis puisi lisan Jawa yang mirip dengan 

pantun. Dalam kesastraan Jawa ikatan puisi yang mirip dengan 

pantun ini dinamakan parikan. 

Pendapat yang sepadan juga diungkapkan oleh (Agni 2009:6) 

bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat 

luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dalam Bahasa Jawa, 

misalnya dikenal sebagai parikan  dan dalam Bahasa Sunda dikenal 

sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (empat 

baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh 

a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). pantun pada mulanya merupakan 

sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. 

Meskipun ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai 

asal-asul pantun, namun satu hal yang harus digarisbawahi adalah 

bahwa parikan dan pantun merupakan gubahan yang diuntai atau 

diikat oleh ikatan-ikatan tertentu. Ikatan-ikatan inilah yang 

membedakan dengan bentuk karya sastra lisan yang lain dan 

merupakan ciri khas yang mudah dikenali (Sugiarto 2009:12). 

Para ahli satra lama telah banyak menulis tentang syarat dan 

aturan penulisan pantun, di antaranya adalah karya Bangsa Indonesia 

sendiri. Pantun telah lama tersebar dan mendarah daging dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia sejak sebelum masuknya kebudayaan 

Hindu. Bentuk yang sama dengan pantun dalam kesusastraan 
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Indonesia ini terdapat pula dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. 

Misalnya wawangsalan, pantun ludruk, dan gandrung dalam Bahasa 

Jawa; ende-ende dalam Bahasa Mandaling; dan sebagainya (Nursito 

2000:11) 

Nursito (2000:11) mengungkapkan syarat-syarat atau ciri-ciri 

pantun sebagai berikut: (1) tiap bait terdiri atas empat baris, (2) tiap 

baris terdiri atas 8-12 suku kata, (3) sajaknya berumuskan ab ab, (4) 

kedua baris pertama merupakan sampiran, sedangkan isinya terdapat 

pada kedua baris terakhir. 

Pantun yaitu sajak yang terdiri atas empat baris dalam satu 

baitnya. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, 

sedangkan yang ketiga dan keempat adalah isi. Pantun menggunakan 

rima a-b-a-b. Mengenai isinya, larik pertama (dua baris pertama) 

tidak berhubungan dengan larik kedua, tetapi keduanya saling 

mengisi dalam kesamaan rima (Sembodo 2009: 25-26) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pantun 

adalah salah satu jenis puisi lama (termasuk dalam sastra lisan dan 

sastra tertulis) dengan ciri-ciri setiap bait pantun terdiri atas empat 

baris, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan 

kedua pantun disebut sampiran, baris ketiga dan keempat pantun 

disebut isi, serta bersajak a-b-a-b.    
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2.2.9.7 Syair 

Syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari empat baris, 

setiap baris mengandung kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari 

Sembilan sampai dua belas suku kata. Bedanya dengan syair adalah 

keempat baris dalam syair merupakan satu bagian daripada puisi 

yang lebih panjang, syair juga tidak mengandung unsur-unsur 

sindiran dalamnya. Aturan sanjak ialah a-a-a-a dan sanjak dalam 

(internal rhyme) hampir tidak ada (A. Teeuw 1996:431-432). 

 

2.2.9.8 Gurindam 

Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang 

terdiri dari dua bait, tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan 

irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. 

Gurindam berasal dari bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang 

berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan 

semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan 

jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris 

pertama tadi. 

 

2.2.9.9 Karmina 

Karmina adalah pantun kilat, pantun dua seuntai. Baris 

pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi 
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(Nafenan, 1990). Memiliki pola sajak lurus (a-a). Biasanya 

digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan 

secara langsung. 

 

2.2.9.10 Seloka 

Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik, berisikan 

pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, 

sindiran bahkan ejekan. 

 

2.2.9.11 Talibun  

Talibun Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun 

karena mempunyai sampiran dan isi , tetapi lebih dari 4 baris ( mulai 

dari 6 baris hingga 20 baris ) (Ngafenan, 1990). Berirama abc-abc , 

abcd-abcd , abcde-abcde , dan seterusnya. 

 

2.2.10 Model CIRC  

Cooperative, Integrated, Reading, and Composition (CIRC) adalah 

pendekatan komperhensif untuk intruksi dalam membaca dan komposisi dan 

seni berbahasa untuk kelas 2-6 (Slavin, 2010). Dalam CIRC, siswa diajar 

dalam kelompok membaca dan kemudian kembali ke dalam tim yang 

heterogen untuk bekerja pada serangkaian kegiatan kognitif yang menarik, 

termasuk membaca berpasangan, membuat prediksi, identifikasi karakter, 
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latar cerita, masalah dan pemecahannya, merangkum, kosakata, pelatihan 

membaca pemahaman, dan menulis cerita terkait. 

CIRC merupakan program yang komprehensif untuk mengajar 

membaca dan menulis/seni berbahasa. CIRC memiliki tiga elemen prinsip, 

yakni (1) kegiatan yang berhubungan dengan cerita, (2) instruksi langsung 

dalam membaca pemahaman, (3) menulis dan seni bahasa terpadu. Dalam 

CIRC, guru menggunakan bahan ajar berupa karya-karya sastra. Kemudian 

siswa dikelompokkan dalam tim yang terdiri atas pasangan-pasangan dari 

kelompok bacaan yang sama atau berbeda. Siswa bekerja secara 

berpasangan pada serangkain kegiatan kognitif, termasuk membaca satu 

sama lain; memprediksi bagaimana cerita berakhir; merangkum cerita satu 

sama lain; tanggapan menulis cerita; berlatih ejaan, dan kosa kata. Siswa 

bekerja dalam tim untuk memahami ide utama dan menguasai keterampilan 

pemahaman lainnya. 

Tujuan utama model pembelajaran ini adalah untuk merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis pada 

pembelajaran membaca, menulis dan seni berbahasa yang akan banyak 

memanfaatkan kehadiran teman satu kelas karena  model pembelajaran ini 

berciri kooperatif. Model CIRC ini dikembangkan atas dasar bahwa 

membaca lisan merupakan landasan pemahaman terhadap pesan. 

Ada empat unsur penting dalam CIRC, yakni kegiatan-kegiatan 

dasar yang berhubungan dengan cerita, pengajaran langsung memahami 

bacaan, seni berbahasa dan menulis terintegrasi dan membaca dan menulis 
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independen. Semua kegiatan ini mengikuti siklus reguler yang melibatkan 

presentasi guru, latihan tim, latihan independen, prapenilaian teman, latihan 

tambahan dan tes. 

 

2.3 Sintakmatik/ langkah-langkah Pembelajaran dalam  Model CIRC 

Sintagmatik atau langkah-langkah pembelajaran yang terkandung 

dalam model CIRC terdiri dari tiga tahapan, yakni (a) tahap membaca lisan 

secara kooperatif yang meliputi membaca berpasangan, identifikasi isi 

bacaan, mengucapkan kata-kata dengan nyaring, mendifinisan kata-kata, 

menguji penerapan ejaan, menganalisis uunsur struktur cerita, dan 

menceritakan kembali isi bacaan, (b) tahap menulis isi bacaan yang telah 

dibaca secara kooperatif; dan  (c) tahap seni berbahas yang berisi kegiatan 

menulis dalam bentuk kegiatan “bengkel kerja penulis” (Slavin, 2010) 

a. Tahap membaca lisan secara kooperatif 

Tahap ini meliputi kegiatan membaca berpasangan, dalam membaca 

berpasangan para siswa mebaca cerita dalam hati dan kemudian secara 

bergantian membaca cerita tersebut dengan keras bersama pasangannnya, 

bergiliran untuk tiap paragraf. Pendengar mengoreksi tiap kesalahan yang 

dibuat oleh pembaca. Guru memberikan penilaian kepada kinerja siswa 

dengan cara berkeliling dan mendengarkan saat para siswa saling membaca 

satu sama lain. 

Kegiatan yang kedua pada tahap ini adalah identifikasi isi bacaan. 

Dalam kegiatan ini siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 



53 
 

 
 

cerita. Setelah mencapai setengah cerita, mereka diminta untuk 

menghentikan bacaan dan diminta untuk mendifinisikan karakter, latar 

belakang kejadian dan dan masalah dalam cerita tersebut. 

Kegiatan yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata dengan 

nyaring. Dalam kegiatan ini siswa diberika daftar kata-kata sulityang 

terdapat dalam cerita agar siswa tidak salah dalam pengucapan kata tersebut. 

Siswa berlatih mengucapkan daftar kata ini bersama pasangannya sampai 

mereka bisa mengucapkan dengan lancar. 

Kegiatan yang keempat dalam tahap ini adalah mendefinisikan kata. 

Pada kegiatan ini daftar kata yang tergolong baru dalam kosa kata siswa 

dicari definisinya sehingga siswa lebih memahami makna kalimat yang 

terdapat dalam bacaan. Kegiatan berikutnya adalah menceritakan kembali isi 

bacaan. Pada kegiatan ini masing-masing siswa mendiskusikan dan 

mencatat inti dari cerita. 

b. Tahap menulis 

Tahap menulis berisi kegiatan menulis kembali isi bacaan yang telah 

dibaca. Setelah melakukan kegiatan pada tahap pertama, masing-masing 

siswa diminta untuk menuliskan kembali isi bacaan yang telah dibaca secara 

kooperatif dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. 

c. Tahap seni berbahasa 

Pada tahap ini guru menggunakan kurikulum seni berbahasa dan 

menulis yang dikembangkan khusus untuk CIRC. Penekanan kurikulum ini 

adalah pada proses menulis , dan kemampuan mekanika bahasa 
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diperkenalkan sebagai tambahan khusus terhadap pelajaran menulis 

daripada sebagai topik yang terpisah. Hasil akhir kegiatan ini adalah 

pembublikasian karya siswa dalam bentuk buku tim atau kelas. 

 

2.4 Sistem Reaksi 

Sistem reaksi dalam model pembelajaran ini guru lebih berperan 

sebagai fasilitator yang hanya membimbing siswa untuk menemukan 

karakteristik materi dan pola penulisan cerita. Dalam tahap penyajian 

karangan model, guru berperan sebagai penentu. Tahap analisis model 

karangan, guru berperan sebagai fasilitator dan konfirmator. Selanjutnya 

pada tahap pelatihan menulis, guru bertindak sebagai pembimbing. Dalam 

tahap pembahasan karya siswa, guru berperan sebagai hakim penilai yang 

bijaksana. Selanjutnya dalam tahap penugasan mandiri, guru benar-benar 

membebaskan siswa menulis cerita dengan menggunakan kalimat mereka 

masing-masing. Tahap terakhir adalah apresiasi yang mengharuskan guru 

bertindak sebagai moderator yang baik. 

 

Bagan 1 Prinsip Reaksi Model CIRC 
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2.5 Dampak Pengiring 

Dampak pengiring dalam model pembelajaran CIRC mempunyai 

nilai sertaan/dampak pengiring bagi pembelajaran.  Dengan menggunakan 

model CIRC, siswa dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, 

berpartisipasi, berlaku jujur dalam menilai karya orang lain, dan dapat 

menghargai serta memberikan apresiasi positif terhadap suatu karya. 

Siswa dapat merasakan pentingnya membaca untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengungkapkan gagasan dalam 

tulisan. Akan tetapi, bacaan yang dijadikan contoh harus diimbangi dengan  

pemahaman kreativitas verbal agar siswa tidak terjebak dalam kegiatan 

meniru atau plagiat. 

Dampak instruksional yang diharapkan terjadi dalam pembelajaran 

dengan model CIRC dapat digambarkan sebagai bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2. Dampak Instruktusional dan Pengiring Model CIRC 

Penerapan model 

CIRC 

Dampak Dampak 

1. Menguasai 
Karakteristik sastra 
Melayu 

2. Terampil menulis 
kembali struktur dan 
nilai yang terkandung 
dalam sastra Melayu 

Menghargai karya 

Mengahragai pendapat 

Lancar berkomunikasi 

Meningkatkan 

Gemar membaca 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Kemampuan mengapresiasi sastra harus dikuasai oleh setiap orang, 

baik anak, orang tua, mengapresiasi sastra dalam kehidupan sehari-hari 

sangatlah penting karena dapat memperoleh informasi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan. Begitu juga di sekolah, mengapresiasi sastra 

mempunyai peranan penting karena dengan mengapresiasi sastra dapat 

menambah ilmu, menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

Bahan ajar sastra Melayu yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran saat ini masih terbilang sedikit. Selain itu, bahan ajar yang 

tersedia saat ini sulit dipahami oleh siswa, karena bahan ajar tersebut 

cenderung menggunakan bahasa Melayu. Hal ini tentu saja mampu 

menghambat keterampilan siswa dalam mengapresiasi karya sastra melayu. 

Oleh karena itu dibutuhkan bahan ajar yang sesuai dan mudah 

dipahami oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa 

memahami isi kandungan yang terdapat dalam sastra Melayu. 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan masalah dan kajian pustaka yang telah peneliti 

paparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa jika bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik bermuatan karakter digunakan dalam pembelajaran 

apresiasi sastra Melayu klasik di sekolah menengah atas, maka kemampuan 

apresiasi sastra Melayu klasik siswa dan ketertarikannya terhadap karya 

sastra Melayu akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain penelitian  

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata 2008: 164). 

Dengan kata lain, tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengembangkan 

bahan ajar untuk peningkatan ketrampilan apresiasi sastra Melayu yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Tahap penelitian Research & Development dapat dipahami bahwa 

pendekatan itu meliputi (1) penelitian pengumpulan informasi, (2) 

perencanaan, (3) membuat rancangan model awal, (4) uji coba pendahuluan, 

(5) revisi terhadap rancangan awal, (6) uji coba produk awal, (7) revisi 

terhadap produk utama, (8) uji coba operasional, (9) revisi produk 

operasional, dan (10) diseminasi dan retribusi, Sukmadinata (2010). 

Pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter yang disusun menggunakan modifikasi 10 tahapan pengembangan 

itu menjadi 6 tahap. Hal itu dilakukan peneliti dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan peneliti. Keenam tahapan dalam mengembangkan 

bahan ajar tersebut secara lebih sistematis berupa urutan sebagai berikut. 
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1) Tahap I : survey pendahuluan, meliputi kegiatan : (a) mencari sumber 

pustaka dan hasil  penelitian yang relevan. Pada tahap awal ini peneliti 

melakukan survey ke beberapa tempat untuk mencari sumber pustaka 

dan hasil penelitian yang relevan. Diantaranya ke sekolah-sekolah yang 

menjadi subjek penelitian dan perpustakaan; (b) menganilisis kebutuhan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk kelas 

XI SMA/MA. Setelah data dari berbagai sumber pustaka terkumpul, 

peneliti melakukan kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan 

akan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk 

kelas XI SMA/MA. 

2) Tahap II : Awal pengembangan prototipe menemukenali, meliputi: (a) 

pemilihan contoh teks hikayat yang sesuai untuk siswa kelas XI 

SMA/MA. Tingkat keterbacaan siswa pada setiap jenjang berbeda, 

untuk itu perlu dilakukan pemilihan contoh hikayat yang sesuai dengan 

tingkat keterbacaan siswa kelas XI SMA; (b) persiapan penyusunan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Pada 

kegiatan ini peneliti mulai merancang draft prototipe bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter dalam model CIRC  

untuk siswa kelas XI SMA/MA. 

3) Tahap III : desain produk, pada tahap ini penulis melakukan kegiatan 

merancang dan menyusun bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter. Penulis mengembangkan draft menjadi prototipe 
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bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk 

siswa kelasXI SMA/MA yang siap diujikan. 

4) Tahap IV : penilaian produk, meliputi kegiatan: (a) penilaian oleh guru, 

prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

untuk siswa kelas XI SMA/MA diserahkan kepada guru untuk dilakukan 

penilaian. 

5) dan perbaikan desain, pada tahap ini meliputi kegiatan proses 

memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi produk 

atau prototipe. Dari penilaian oleh ahli dan pakar yang berpengalaman 

itu kemudian diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

standar penilaian bahan ajar. 

Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan di bawah ini. 

 

6)  

7)  

8)  

 

9)  

10)  

 

 

11)  

 

TAHAP II 
Awal pengembangan prototipe 
menemukenali : 
• Prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 
karakter 

• Persiapan penyusunan bahan ajar apresiasi 
sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 

TAHAP I 
Survey Pendahuluan 
• Mencari sumber pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan. 
• Menganalisis kebutuhan akan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu 
klasik bermuatan karakter untuk 
kelas XI SMA/MA. 

 

TAHAP III 
Desain Produk  
• Merancang dan menyusun bahan ajar 

apresiasi satra Melayu klasik 
bermuatan karakter. 

TAHAP IV 
Penilaian Produk 
• Penilaian oleh guru  
• Penilaian oleh siswa 
 

TAHAP V 
Revisi dan perbaikan desain 
• Proses memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan penilaian produk atau 

prototipe. 

Bagan. 3 Tahap Penelitian Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 



60 
 

 
 

3.2 Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu, 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

bagi siswa kelas XI SMA/MA. Responden dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu (1) responden penelitian untuk mendapatkan 

data kebutuhan pengembangan bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik 

bermuatan karakter adalah siswa kelas XI SMA N 1 Tengaran, siswa kelas 

XI SMA N 1 Suruh, dan siswa MAN 1 Suruh, Kab Semarang, guru Bahasa 

Indonesia kelas XI SMA N 1 Suruh, dan guru MAN 1 Suruh; (2) responden 

penelitian untuk uji coba terbatas prototipe bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter untuk kelas XI SMA adalah guru Bahasa 

Indonesia kelas XI SMA/MA dan siswa kelas XI SMA. 

1) Siswa  

Siswa yang menjadi responden dalam pengumpulan data tentang 

kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

adalah siswa kelas XI SMA/MA dari tiga sekolah, yaitu siswa kelas XI 

SMA N 1 Tengaran, siswa kelas XI SMA N 1 Suruh, dan siswa kelas XI 

MAN 1 Suruh. SMA N 1 Tengaran merupakan sampel sekolah yang berada 

di Kecamatan Tengaran, sedangkan siswa kelas XI SMA N 1 Suruh dan 

siswa kelas XI MAN 1 Suruh merupakan sampel sekolah yang berada di 

Kecamatan Suruh. 
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2) Guru 

Guru yang menjadi responden dalam pemerolehan data tentang 

kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik yang bermuatan 

karakter adalah satu guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA 

N 1 Tengaran, satu guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia  SMA 

N 1 Suruh, dan satu guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia MAN 

1 Suruh. 

3) Pengguna 

Pengguna yang menjadi responden uji coba terbatas prototype 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

terdiri atas  3 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA/MA dan 10 siswa 

SMA/MA.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehigga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2008:38). Variabel 

dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas X 

SMA/MA maka dibutuhkan data yang berbeda, yaitu: (1) data tentang 
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kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu pada siswa dan guru kelas XI 

SMA/MA beserta hasil belajarnya, (2)  data hasil validasi prototipe oleh ahli 

untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bahan ajar. 

Untuk mengumpulkan data pertama digunakan angket. Angket 

ditujukan kepada siswa kelas XI SMA N 1 Tengaran, siswa kelas XI SMA 

N 1 Suruh, dan siswa kelas XI MAN 1 Suruh. Angket juga ditujukan kepada 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas XI SMA N 1 Tengaran, SMA N 

1 Suruh, dan MAN 1Suruh. Angket tersebut akan mengupas hal-hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik di kelas.  

Pengumpulan data kedua lebih difokuskan pada profil bahan ajar dan 

keefektifan bahan ajar dalam pembelajaran apresiasi sastra melayu klasik di 

kelas. Tahap pengumpulan data kedua ini menggunakan lembar uji validasi 

yang ditujukan kepada ahli. Pengisian lembar uji validasi ditujukan kepada 

ahli yang memiliki kompetensi di bidang bahan ajar dalam pembelajaran 

apresiasi sastra Melayu berupa penilaian objektif yang menjadi acuan revisi 

dan perbaikan bahan ajar sebelum diujicobakan dalam kelas terbatas dan 

menjadi output sebuah bahan ajar apresiasi sastra Melayu untuk siswa kelas 

XI SMA/MA. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

No. Data Sumnber Data Instrumen 
1. Kebutuhan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu 
klasik bermuatan 
karakter 

• Siswa  SMA 
SMA Negeri 1 Tengaran 
SMA Negeri 1 Suruh 
MA Negeri 1 Suruh 

• Guru mata pelajaran 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia SMA/MA 

• Angket 
kebutuhan 

 
 
 
• Angket 

kebutuhan 
2. Penilaian prototipe 

bahan ajar apresiasi 
sastra Melayu klasik 
bermuatan karakter 

• Guru mata pelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia SMA/MA 

 

• Angket uji 
penilaian 

 
 

Proses dalam penelitian ini hanya sampai proses penilaian, yaitu 

penilaian prototipe bahan ajar oleh guru sehingga tidak ada uji kelayakan 

yang dilakukan pada siswa. Penentuan bahan ajar yang dibuat layak atau 

tidak telah terjawab secara tidak langsung pada analisis angket kebutuhan. 

Analisis kebutuhan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

siswa, tetapi juga penentuan poin-poin kelayakan yang harus terpenuhi pada 

pengembangan bahan ajar. Bahan ajar  yang disusun peneliti dibuat 

berdasarkan analisis kebutuhan maka bahan ajar dapat dikatakan layak 

untuk siswa jika bahan ajar tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan 

siswa. Selain pertimbangan  tersebut, hal ini dilakukan karena pertimbangan 

waktu dan biaya. 

3.4.1 Angket Kebutuhan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter untuk Siswa Kelas XI SMA/MA 

Angket merupakan instrumen penelitian yang diasumsikan sebagai 

sumber komprehensif bila dipakai untuk menganalisis suatu kebutuhan. 
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Angket dipakai sebagai instrumen karena angket diyakini sebagai suatu 

pendekatan yang benar-benar menyeluruh dalam pengumpulan data. 

Angket kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siwa kelas XI SMA/MA akan dibedakan menjadi 

dua, yaitu (1) angket siswa, (2) angket guru. Data yang diperoleh akan 

digunakan untuk mengembangkan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk kelas XI SMA/MA. Data yang diperoleh dari 

angket kebutuhan ini diharapkan dapat mewakili kebutuhan siswa dan guru 

akan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk 

siswa kelas XI SMA/MA. 

3.4.1.1 Angket Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter untuk Siswa 

Kelas XI SMA/MA 

Data-data yang akan diperoleh melalui angket ini nantinya 

antara lain adalah (1) kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik bermuatan karakter, (2) aspek materi atau isi , (3) aspek 

penyajian, (4) aspek bahasa dan keterbacaan, (5) aspek grafika, dan 

(6) harapan terhadap bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA. Kisi-kisi angket 

kebutuhan siswa terhadap bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter ini dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Aspek Indikator Nomor soal 

1. Materi dan Isi 
Buku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kondisi buku yang sudah ada 
- Materi apresiasi sastra Melayu 

yang sudah ada di lapangan telah 
memadai 

- Isi materi pengayaan apresiasi 
sastra Melayu yang ada dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (disertai contoh) 

- Uraian yang digunakan dalam 
penjelasan materi apresiasi sastra 
Melayu  

- Penjelasan mengenai Sastra 
Melayu 

- Penjelasan mengenai teknik/cara 
mengapresiasi sastra Melayu 
klasik 

- Penulisan rangkuman pada akhir 
bab 

 
1 
 
 
2 
 
 
 

3,4,5,6 
 
 

7,8,9,10,11,12,13,14 
 

15,16,17,18 
 
 

19 

2. Penyajian 
 

- Pencantuman tujuan pembelajaran 
dalam pengembangan bahan ajar 
apresiasi sastra Melayu klasik 
bermuatan karakter 

- Kriteria materi apresiasi sastra 
melayu yang menarik dan mudah 
dipahami oleh siswa 

- Bahan ajar yang dikembangkan 
harus disertai dengan latihan 

20 
 
 
 

21,22,23,24,25,26,27 
 
 
 

28 
3. Bahasa dan 

Keterbacaan 
 

- Penggunaan bahasa yang baik dan 
benar 

- Jenis kalimat yang digunakan 
dalam menguraikan materi 
apresiasi sastra Melayu klasik  

29 
 

30,31,32 

4. Grafika 
 

- Judul buku 
- Petunjuk penggunaan buku 
- Sampul buku 
- Ketebalan buku 
- Desain/model buku 
- Jenis dan ukuran huruf 
- Gambar/ilustrasi 

33,34,35 
36 

37,38,39,40 
41,42,43,44 

45,46,47 
48,49,50,51 
52,53,54,55 
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3.4.1.2 Angket Kebutuhan Guru terhadap Pengembangan Bahan 

Ajar Apresiasi Sastra melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Data-data yang akan diperoleh melalui angket ini nantinya 

antara lain adalah (1) kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik bermuatan karakter, (2) aspek materi atau isi bahan ajar, (3) 

aspek penyajian, (4) aspek bahasa dan keterbacaan, (5) aspek grafika, 

dan (6) harapan terhadap bahan ajar apresiasi  sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Angket Kebutuhan Guru terhadap Prototipe Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Aspek Indikator Nomor soal 

1. Materi dan 
Isi Buku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kondisi buku yang sudah ada 
- Materi apresiasi sastra Melayu 

yang sudah ada di lapangan 
telah memadai 

- Materi apresiasi sastra melayu 
yang diinginkan 

- Materi apresiasi sastra Melayu 
yang sesuai dengan kurikulum 

- Isi materi pengayaan apresiasi 
sastra Melayu yang ada dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (disertai contoh) 

- Materi apresiasi sastra Melayu 
klasik dijelaskan sesuai dengan 
pikiran dan perasaan siswa 

- Kesulitan yang dialami dalam 
mengajarkan apresiasi sastra 
Melayu klasik 

- Sumber belajar yang 
digunakan 

- Penjelasan materi apresiasi 
sastra Melayu klasik. 

- Penjelasan mengenai 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 

 
 

6 
 
 
7 
 

8,9,10 
 

11 
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teknik/cara mengapresiasi 
sastra Melayu klasik 

- Penulisan rangkuman pada 
akhir bab 

 
 

12 

2. Penyajian 
 

- Pencantuman tujuan 
pembelajaran dalam 
pengembangan bahan ajar 
apresiasi sastra Melayu klasik 
bermuatan karakter 

- Kriteria materi apresiasi sastra 
melayu yang menarik dan 
mudah dipahami oleh siswa 

- Bahan ajar yang 
dikembangkan harus disertai 
dengan latihan 

13 
 
 
 
 

13,14,15,16 
 
 

17 

3. Bahasa dan 
Keterbacaan 

 

- Penggunaan bahasa dalam 
materi apresiasi sastra melayu 
klasik bermuatan karakter 

-  enis kalimat yang digunakan 
dalam menguraikan materi 
apresiasi sastra Melayu klasik  

18 
 
 

19 

4. Grafika 
 

- Judul buku 
- Petunjuk penggunaan buku 
- Sampul buku 
- Ketebalan buku 
- Desain/model buku 
- Jenis dan ukuran huruf 
- Gambar/ilustrasi 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam angket,  disediakan petunjuk 

pengisian angket sebagai berikut. 

1. Berilah jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan memberikan 

tanda cek (√) dalam kurung yang telah disediakan di depan 

jawaban. 

Contoh: 

(√) ya 

(   ) tidak 
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2. Jawaban yang diberikan boleh lebih dari satu. 

Contoh: 

(√) sebagai hiburan 

(   ) sebagai pelipur lara 

(   ) media untuk mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal 

(√) menambah pengetahuan 

3. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, dimohon 

menuliskan jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh: 

(√) lainnya, yaitu : ..... (berisi jawaban) 

4. Dimohon memberikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

3.4.2 Angket Penilaian Prototipe Pengembangan Bahan Ajar 

Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter untuk 

Siswa Kelas XI SMA/MA 

Angket penilaian prototipe hanya terdiri atas satu  dimensi 

angket yaitu angket penilaian prototipe untuk menguji validitas 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 

Angket penilaian ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di 

dalam prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter. Angket ini akan diberikan kepada guru sebagaimana telah 

dijelaskan pada subjek penelitian di atas. Gambaran mengenai 

angket penilaian ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi angket penilaian 

di bawah ini. 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Angket Penilaian Prototipe Bahan Ajar Pengayaan Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter untuk Siswa  

Kelas XI SMA/MA 

Dimensi Indikator  Nomor 
Soal 

Aspek Materi dan Isi 
1. Kecocokan bahan pembelajaran 

dengan materi pokok dalam 
kurikulum 

Materi apresiasi sastra Melayu 
klasik  dimuat secara 
proporsional 

1 

2. Keterpaduan materi - Materi keterampilan apresiasi 
sastra Melayu klasik 
dikembangkan secara terpadu 

- Materi keterampilan apresiasi 
sastra Melayu klasik 
diserahkan pada proses 
pembelajaran bukan pada 
pengetahuan 

2 
 
 
3 

 

3. Kesesuaian pengayaan materi 
dengan kurikulum 

Pengayaan materi berupa 
penyediaan materi pilihan yang 
sejenis: 

- Perbedaan sastra Melayu 
klasik dengan sastra baru 

- Penggunaan kalimat 
menimbulkan dorongan 
dan penghargaan terhadap 
tujuan pendidikan 

 
 
4 
 
5 

3. Kebenaran menerapkan prinsip 
keterampilan mengapresiasi 
sastra Melayu berdasarkan 
teorinya 

Prinsip keterampilan 
mengapresiasi sastra Melayu 
diterapkan secara benar (disertai 
contoh) dan mengarah pada 
peningkatan keterampilan 
menulis surat dinas 

6 
 
 

 

4. Struktur kebahasaan bahan ajar 
pengayaan apresiasi sastra 
Melayu klasik 

Struktur kebahasaan bahan ajar 
apresiasi sastra Melayu klasik 
tersaji sesuai dengan pikiran 
dan perasaan siswa SMA/MA 

7 

Aspek Penyajian Materi 
1. Tujuan pembelajaran 

dikemukakan secara eksplisit 
- Pencantuman tujuan 

pembelajaran 
- Kesesuaian tujuan dengan 

materi, penyajian materi dan 
pembahasannya 

8 
9 
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2. Penyajian 
materi membangkitkan minat 
dan perhatian siswa 

Materi keterampilan apresiasi 
sastra Melayu klasik diarahkan 
pada kegiatan berbahasa secara 
konkret, berupa aktivitas fisik 
dan psikis yang sesuai 
perkembangan kognitif siswa 

10 

3. Penyajian mudah dipahami 
siswa 

Materi yang disajikan dengan 
memperhatikan kemudahan 
pemahaman siswa dalam hal 
berikut ini: 
- Penjelasan, penggambaran, 

dan pengorganisasian 
disusun secara sistematis 

- Pengungkapan materi secara 
lugas 

- Istilah diberi penjelasan atau 
contoh 

- Penggunaan kata dan istilah 
asing yang tidak relevan 
dihindari 

11 

4. Penyajian mendorong keaktifan 
siswa untuk berpikir dan belajar 

Penyajian mendorong keaktifan 
siswa untuk berpikir dan belajar 
dengan cara sebagai berikut: 
- Bervariasi 
- Menantang siswa untuk 

mencari sumber-sumber 
belajar yang lain 

- Diikuti dengan sumber 
rujukan yang lengkap 

12 
 
 
 
 
 
 

 

Aspek Bahasa dan Keterbacaan 
1. Penyampaian bahan 

pembelajaran menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 

Bahasa yang digunakan:  
- Baik, yakni sesuai dengan 

keperluan komunikasi dalam 
kegiatan pembelajaran 

- Benar, yakni sesuai dengan 
kaidah kebahasaan 

- Bahasa ragam formal sesuai 
dengan suasana pembelajaran 

14 

2. Penggunaan bahasa laras 
keilmuan 

Bahasa Indonesia laras 
keilmuan digunakan dengan 
cara: 
- Kata, kalimat, dan wacana 

tidak ambigu 
- Kata, kalimat, paragraf dalam 

wacana berhubungan secara 
logis. 

15 
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Aspek Grafika 
1. Sampul buku - Keserasian warna 

- Penataan gambar 
- Penataan tulisan 

16 
17 
18 

2. Bentuk buku / ukuran huruf - Desain/model buku 
- Ukuran huruf 
 

19 
20 
 

3. Gambar/ilustrasi - Keserasian warna 
- Penataan gambar 

24 
25 

Adapun petunjuk pengisian angket penilaian prototipe bahan 

ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter sebagai 

berikut. 

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah 

disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (√) pada rentangan angka-angka 

penilaian yang dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut 

adalah: 

Angka 4 = sangat baik 

Angka 3 = baik 

Angka 2 = cukup 

Angka 1 = kurang 

Contoh: 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 
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Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/Ibu 

memberikan saran masukan. 

Di samping penilaian pada format A, Bapak/Ibu diharapkan 

memberikan komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap 

prototipe pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter yang telah dibuat apabila masih terdapat 

kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan 

pada angket format B. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode angket. Metode angket adalah suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya 

jawab dengan responden).  Angket yang digunakan adalah angket kebutuhan 

dan angket uji validasi. Angket kebutuhan ditujukan kepada siswa dan guru 

untuk menjaring data yang dibutuhkan dalam pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas XI 

SMA/MA. Angket uji validasi ditujukan kepada guru dan dosen ahli untuk 

memperoleh data kualitas prototipe pengembangan bahan ajar apresiasi satra 

Melayu klasik bermuatan karakter. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut. 

3.5.1 Angket Kebutuhan  
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Tujuan pokok pembuatan angket kebutuhan ini adalah untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey mengenai analisis 

kebutuhan pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA. Angket dibagikan 

kepada komponen yang diteliti, yaitu siswa dan guru untuk mengetahui 

kebutuhan bahan ajar tersebut. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang 

disebar tersebut sehingga siswa dan guru paham ketika pengisian angket. 

Angket tersebut merupakan sarana untuk siswa dan guru dalam 

menyampaikan pendapat, gagasan, dan kebutuhan terhadap bahan ajar 

apresiasi satra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas XI 

SMA/MA yang diinginkan. 

 

3.5.2 Angket  Penilaian 

Tujuan pokok pembuatan angket uji validasi ini adalah untuk 

memperoleh informasi dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin. 

Angket uji validasi ini akan membantu peneliti melihat kelemahan prototipe 

yang telah dibuat. Selanjutnya, prototipe bahan ajar dapat diperbaiki 

sehingga hasil menjadi lebih baik. 

Prototipe pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA disusun berdasarkan 

pertimbangan hasil analisis dan simpulan angket kebutuhan yang telah 

diperoleh. Setelah prototipe bahan ajar tersusun, proses selanjutnya adalah 

pengujian prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 
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karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA dengan menggunakan angket. 

Angket dibagikan kepada penguji prototipe bahan ajar yaitu guru untuk 

mengoreksi dan merevisi prototipe bahan ajar tersebut. Peneliti menjelaskan 

mengenai angket yang disebar tersebut sehingga pemahaman pengisian 

angket lebih jelas. Angket tersebut merupakan sarana guru ahli untuk 

menyampaikan pendapat dan gagasan terhadap pengembanan bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas XI 

SMA/ MA. Berbagai saran dan masukan yang diperoleh dari guru ahli ini 

digunakan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan prortotipe 

bahan ajar yang ada sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas 

yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah proses perbaikan prototipe selesai, 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa 

kelas XI SMA/MA yang sudah tersusun dengan baik dapat digunakan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif melalui pemaparan data dan verifikasi atau simpulan 

data. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA 

dan penilaian prototipe bahan ajar tersebut. 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kebutuhan Prototipe  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis peta kebutuhan 

prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk 
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siswa kelas XI SMA/MA dilakukan dengan mengarah pada proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mentranformasikan data, dan 

merespon  data mentah yang ada di lapangan. Dari data inilah akan 

dikembangkan menjadi prototipe bahan ajar apresiasi satra Melayu yang 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA. 

 

 

3.6.2 Analisis Data Saran Perbaikan dan Uji Penilaian Guru 

Analisis data saran perbaikan dan uji penilaian dilakukan secara 

kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket. Dari analisis data yang 

dikumpulkan memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan 

simpulan dari paparan data yang berupa hasil temuan yang menonjol serta 

koreksi dari guru sehingga mampu memenuhi tujuan penelitian. 

 

3.7 Perencanaan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Bermuatan 

Karakter untuk Siswa Kelas XI SMA/MA 

Perencanaan bahan ajar apresiasi sastra Melayu meliputi konsep dan 

rancangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 

Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Rancangan 

bahan ajar ini berbentuk seperti buku ajar dengan beberapa modifikasi serta 

tambahan materi. Rancangan bahan ajar  apresiasi sastra Melayu dibuat 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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a) Perwajahan sampul (cover) bahan ajar apresiasi sastra Melayu meliputi: 

a) membuat sampul dengan jenis kertas art paper berukuran B5, b) 

menentukan judul yang tepat untuk bahan ajar integratif apresiasi satra 

melayu klasik, c) memberi warna judul dan gambar  ilustrasi pada 

sampul buku bahan  ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter. 

b) Desain isi meliputi: a) menulis prakata, daftar isi, pendalaman materi, 

jenis-jenis sastra Melayu, langkah-langkah mengapresiasi sastra Melayu, 

petunjuk penggunaan buku bahan ajar apresiasi sastra Melayu, dan 

daftar pustaka, b) tipografi (tulisan) menggunakan jenis huruf times new 

roman dengan ukuran 11. 

 

3.8 Penilaian Prototipe Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Penilaian prototipe ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data 

spesifik pada prototipe, sehingga apabila terjadi kekurangan atau kesalahan 

pada prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

untuk siswa kelas XI SMA/MA secara keseluruhan maupun sebagian akan 

dapat dianalisis secara tepat dan mudah untuk dilakukan perbaikan. 

Tujuan pengujian prototipe adalah (1) untuk memastikan bahwa 

prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk 

siswa kelas XI SMA SMA/MA sesuai dengan kebutuhan siswa maupun 

guru dan (2) untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada aspek tertentu 
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pada prototipe bahan ajar agar dapat diperbaiki. Pengujian prototipe 

dilakukan pada setiap tahap pembuatan untuk mengetahui kesalahan dan 

untuk mengantisipasi kegagalan lebih lanjut agar dilakukan perbaikan-

perbaikan. 

Pengujian prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA yaitu dengan cara 

memberikan angket penilaian terbatas kepada guru yang bersangkutan. 

Melalui angket penilaian tersebut, akan diperoleh hasil penilaian terhadap 

prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Dari 

hasil penelitian tersebut, data kemudian diolah dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipaparkan, dianalisis, 

kemudian disimpulkan dengan mempertimbangkan saran dan perbaikan dari 

guru yang bersangkutan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi empat hal, 

yaitu (1) hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik  bermuatan karakter, (2) 

karakteristik bahan ajar yang dapat meningkatkan keterampilan 

mengapresiasi sastra Melayu, (3) hasil penilaian bahan ajar berdasarkan 

penilaian guru dan siswa. 

4.1.1 Kebutuhan Siswa dan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Hasil analisis kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

yang menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa kelas XI SMA/MA diperoleh 

dari hasil analisis kebutuhan siswa dan guru SMA/MA kelas XI terhadap 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Berdasarkan 

data yang didapatkan peneliti, yaitu 3 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dari 3 sekolah dan 30 siswa kelas XI dari 3 sekolah. Jumlah keseluruhan 

data yang didapatkan peneliti dan layak untuk dianalisis sebanyak 30 siswa 

dan 3 guru yang berasal dari SMA N 1 Tengaran, SMA N 1 Suruh, dan 

MAN 1 Suruh. Selain itu, hasil analisis kondisi bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik  yang ada menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar 
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apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter  untuk siswa kelas XI 

SMA/MA diperoleh dari hasil analisis kondisi bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik yang ada. 

4.1.1.1 Kondisi Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik yang 

Ada 

Buku-buku yang berisi bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

masih belum banyak dicetak. Beberapa dari buku tersebut hanya 

mengulas sebagian kecil dari buku atau bahkan dijelaskan secara 

tersirat dari isi buku. Selain itu bahan ajar sastra Melayu klasik yang 

digunakan adalah bahan ajar yang terdapat dalam buku teks 

pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang ada di sekolah. 

Berikut akan disajikan beberapa buku yang berkaitan dengan 

apresiasi sastra Melayu klasik. 

Tahun 2007,  Mafrukhi  menulis buku yang berjudul 

Kompeten Berbahasa Indonesia,  buku ini adalah jenis buku teks 

yang digunakan oleh guru dan siwa dalam pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Buku ini berisi bahan ajar dari seluruh kompetensi 

dasar bahasa dan sastra Indonesia kelas XI SMA/MA. Pada dasarnya 

buku ini sudah mengulas tentang apresiasi sastra Melayu klasik jenis 

Hikayat, namun ulasan tersebut hanya terbatas pada contoh hikayat 

dan diakhiri dengan latihan mengapresiasi hikayat. Buku ini belum 

mencantumkan pengertian sastra Melayu klasik, jenis-jenis sastra 

Melayu klasik, pengertian hikayat, dan ciri hikayat yang mampu 
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memudahkan siswa dalam mengapresiasi hikayat. Buku ini hanya 

mengulas contoh sastra Melayu klasik yang berupa hikayat secara 

singkat, sehingga siswa masih membutuhkan penjelasan dari guru 

untuk memahami konsep-konsep dasar sastra Melayu klasik. Berikut 

kutipan contoh ulasan materi dalam buku Kompeten Berbahasa 

Indonesia. 

Hikayat merupakan karya sastra lama yang mempergunakan 

bahasa Melayu. Bahasa hikayat biasanya tidak mudah dipahami. Di 

bawah ini ada bebererapa kiat untuk memahami bahasa hikayat. 

1. Bacalah naskah hikayat dengan penuh konsentrasi. 

2. Catat kata-kata yang sulit dipahami. 

3. Jangan malas membuka kamus. 

4. Bacalah kembali isi hikayat tersebut. 

5. Sampaikan isi hikayat dengan bahasa sendiri (Mafrukhi, 2007) 

Penjelasan materi hikayat di atas tergolong singkat dan belum 

mampu mengarahkan pemahaman siswa mengenai hakikat sastra 

Melayu klasik, jenis sastra Melayu klasik, hakikat hikayat dan ciri-

ciri hikayat. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan materi-materi 

tambahan yang mendukung proses pembelajaran apresiasi sastra 

Melayu klasik di SMA. 

Tahun 2007, Somad juga menulis buku yang berjudul Aktif 

dan Kreatif Berbahas Indonesia. Buku ini merupakan buku teks 

yang digunakan sebagai pendamping guru dalam pembelajaran 
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Bahasa Indonesia di kelas. Buku ini berisi ulasan eseluruhan materi 

kompetensi dasar yang hharus diajarkan kepada siswa kelas XI 

SMA/MA.  

Pada dasarnya ulasan masing-masing materi dalam setiap bab 

buku ini sudah hampir lengkap. Metri dipaparkan dengan pola umum 

ke khusus, diawali dengan konsep dasar karya sasatra Melayu, jenis 

karya sastra Melayu, ciri karya sastra Melayu, dan contoh karya 

sastra Melayu. Akan tetapi contoh dari masing-masing jenis karya 

sastra khususnya hikayat masih terbatas. Berikut kutipan contoh 

karya sastra Melayu dalam buku Aktif dan Kreatif Berbaha 

Indonesia. 

Contoh-contoh hikayat di antaranya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai 

Hikayat Raja-Raja Pasai 

Pemberian Nama Samudera 

Maka tersebutlah perkataan Merah Silu (diam) di Rimba 

Jerau itu. Sekali peristiwa pada suatu hari Merah Silu pergi berburu. 

Ada seekor anjing dibawanya akan perburuan Merah Silu itu, 

bernama si Pasai (Somad, 2007) 

Contoh yang dicantumkan dalam buku Aktif dan Kreatif 

Berbahasa Indonesia tersebut sangat terbatas, hanya terdapat satu 

contoh dalam ulasan materi sastra Melayu klasik. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan materi bahan ajar yang memuat lebih banyak contoh 

karya sastra Melayu klasik.   
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Selain Mafrukhi dan Abdul, Uti Darmawati (2012) juga 

menulis Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan oleh guru dan 

siswa dalam pembelajaran apresiasi sastra melayu klasik. Lembar 

Kerja Siswa ini berisi latihan dari setiap Kompetensi dasar bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas XI SMA/MA yang disertai dengan sedikit 

ulasan mengenai masing-masing kompetensi dasar yang sedang 

dibahas, namun ulasan tersebut dicantumkan secara singkat dan 

hanya bersifat sebagai pemahaman dasar siswa, sehingga masih 

dibutuhkan bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam 

pemahaman apresiasi sastra Melayu klasik yang notabene sarat 

dengan nilai-nilai karakter. Materi yang diulas dalam kompetensi 

dasar memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat hanya 

membahas pengertian singkat mengenai hakikat hikayat, unsur 

intrinsik hikayat, dan ciri hikayat. Lembar Kerja Siswa ini belum 

mencantukan langkah-langkah mengapresiasi yang dapat membantu 

siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam 

sastra Melayu klasik. Berikut kutipan materi yang  dipaparkan dalam 

Lembar Kerja Siswa tersebut. 

Hikayat berasal dari bahasa arab hikayah yang berarti kisah, 

cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama hikayat diartikan 

sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu 

yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang 

ternamadengan segala kesaktian, kkeanehan dan karomah yang 
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mereka miliki. Orang ternama tersebut raja, putra putrid raja ataupun 

orang-orang suci (Darmawati, 2012) 

Contoh kutipan materi yang disajikan di atas masih tergolong 

umum. sehingga masih dibutuhkan penjelasan guru yang mampu 

mendukung pemahaman siswa mengenai hikayat. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan pemaparan materi hikayat yang disajikan secara runtut 

dengan pola umum ke khusus. Dengan demikian, materi yang 

disajikan mampu menggiring pemahaman siswa mengenai hikayat.  

Analisis kondisi beberapa buku yang berisi bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa belum tersedia bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik  

yang menyajikan materi pengayaan apresiasi sastra Melayu klasik 

secara khusus dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, 

menarik, serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Bahan ajar  yang 

dapat menunjang pemahaman materi apresiasi sastra Melayu klasik 

bagi guru dan siswa kelas XI SMA/MA.  

 

4.1.1.2 Kebutuhan Siswa terhadap Profil Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Kebutuhan siswa terhadap bahan ajar apresiasi sastra  

Melayu klasik bermuatan karakter meliputi enam aspek, yaitu (1)  

kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter, (2) materi atau isi bahan ajar, (3) penyajian, (4) bahasa dan 
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keterbacaan, (5) grafika, dan (6) harapan. Berikut pemaparan dari 

keenam aspek tersebut.  

1) Kebutuhan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Aspek yang pertama ini meliputi gambaran awal sumber 

belajar yang dikenal dan kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter. Aspek ini dijabarkan dalam 

empat indikator, yakni aspek materi, aspek penyajian, aspek 

kebahasaan/keterbacaan, dan aspek grafika. Jumlah keseluruhan 

data yang didapatkan peneliti dan layak untuk dianalisis 

sebanyak 30 data dari 30 siswa yang menjadi responden. Berikut 

gambaran tentang kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik bermuatan karakter dari masing-masing aspek. 
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Keterangan: 
 
A =  Materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang sudah ada di lapangan telah 

memadai 
B =  Materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang akan dibuat harus disertai 

contoh mengapresiasi sastra melayu 
C =  Materi keterampilan mengapresiasi sastra melayu dijelaskan dengan rinci dan 

uraian yang panjang 
D =  Materi keterampilan mengapresiasi sastra melayu dijelaskan dengan singkat 
E =  Perlu adanya penjelasan tentang pengertian sastra melayu pada materi 

pengayaan mengapresiasi sastra melayu 
F =  Perbedaan antara sastra melayu klasik dengan sastra baru juga perlu dijelaskan 

dalam materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu 
G =  Bahasa sastra melayu perlu dijelaskan dalam materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu 
H =  Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan rinci namun tanpa contoh 
I =  Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan singkat dan tanpa glosarium 
J =  Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan singkat dan disertai glosarium 
K =  Bagian-bagian sastra melayu klasik perlu dijelaskan dalam materi pengayaan 

menulis mengapresiasi sastra melayu klasik 
L =  Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan menyeluruh (langsung semua bagian) 

secara singkat 
M =  Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan per bagian dengan singkat (tanpa 

contoh) 
N =  Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan per bagian dengan singkat dan disertai 

contoh 
O =  Perlu adanya penjelasan tentang cara atau teknik mengapresiasi sastra melayu 
P =  Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu dijelaskan secara langsung (tanpa 

tahapan) 
Q =  Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu dijelaskan per tahap dengan singkat 
R =  Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu diikuti dengan latihan untuk 

mengapresiasi sastra melayu 
S =  Perlu dituliskan rangkuman pada akhir bab pengayaan apresiasi sastra melayu 

Dari grafik 4.1 di atas dapat diuraikan pada aspek materi, 18 

dari 30 siswa mengaku bahwa materi yang ada di lapangan belum 

media dan belum mampu menunjang proses belajar siswa. Dua 

puluh tujuh siswa menginginkan materi apresiasi sastra yang akan 

dibuat dipaparkan dengan disertai contoh. Materi-materi tersebut 

disajikan dengan penjelasan pengertian sastra Melayu, perbedaan 

antara sastra Melayu klasik dengan sastra baru, dan pemaparan 
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mengenai bahasa yang digunakan dalam satra melayu klasik. Dua 

puluh delapan dari 30 siswa menginginkan adanya pencantuman 

glosarium dalam setiap pembahasan  sastra Melayu klasik. Dua 

puluh lima siswa mengaku meginginkan adanya penjelasan 

mengenai bagian-bagian dari sastra Melayu klasik, bagian-bagian 

sastra Melayu klasik tersebut dijelaskan per bagian dengan singkat 

dan dengan disertai contoh. Selain itu, 28 siswa menginkan adanya 

penjelasan tentang cara atau teknik mengapresiasi sastra Melayu 

klasik, penjelasan tersebut di paparkan tahap demi tahap  dengan 

disertai latihan untuk mengapresiasi sastra Melayu klasik. Siswa juga 

menginginkan adanya rangkuman pada akhir bab. 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat peneliti simpulkan 

materi yang diinginkan siswa yaitu berupa materi pengayaan yang 

menunjang materi dalam buku teks pelajaran. Selain itu, bentuk uraian 

materi yang diinginkan yaitu penjelasan materi secara lengkap dan 

runtut dengan disertai cara/teknik dan contoh. Contoh yang diberikan 

pun harus disertai dengan penjelasan. Gambaran profil kebutuhan 

bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik berdasarkan aspek materi 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 
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Tabel 4.1 Pofil Kebutuhan Siswa Terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karekter Aspek Materi 

Aspek Data yang Diperoleh 
Materi apresiasi sastra Melayu klasik 
yang ada di lapangan 

Materi pengayaan yang memadai 
dan menunjang pembelajaran 
apresiasi satra Melayu klasik 

Bentuk uraian materi Penjelasan materi secara lengkap 
dan runtut dengan disertai contoh 

Contoh dalam setiap penjelasan Contoh yang disertai penjelasan 
Cara/teknik mengapresiasi sastra 
Melayu klasik 

Pemamparan cara/teknik 
mengapresiasi sastra Melayu klasik 
dsertai dengan latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi pengayaan yang 
memadai 

Gambar 4.2 Profil Materi Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 
Karakter 
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Gambar 4.3 Penjelasan Materi yang Disertai Contoh 

 

Gambar 4.4 Pemaparan Teknik Mengapresiasi Sastra Melayu 

 

2) Penyajian 

Aspek penyajian bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik ini meliputi empat indikator, yakni 1) pencantuman tujuan 

pembelajaran, 2) kriteria bahan ajar yang yang menarik, 3) 

Penjelasan yang disertai contoh 

Pemaparan teknik 

mengapresiasi sastra Melayu 
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kriteria bahan ajar yang mudah dipahami, dan 4) pencantuman 

latihan pada setiap bab. Jumlah keseluruhan data yang 

didapatkan peneliti dan layak untuk dianalisis sebanyak 30 siswa. 

Gambaran tentang aspek penyajian ini dapat dilihat pada grafik 

4.2 berikut 

 

 
Keterangan: 

A =  Perlu dicantumkan tujuan pembelajaran dalam materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu 

B =  Materi pengayaan yang menarik adalah materi pengayaan yang memberi 

tantangan dengan tugas yang harus diselesaikan 

C =  Materi pengayaan yang menarik adalah Materi pengayaan yang menyajikan 

materi sesuai dengan kebutuhan siswa 

D =  Materi pengayaan yang menarik adalah materi pengayaan yang menyajikan hal-

hal baru yang belum diketahui siswa 

Gambar 4.5 Grafik Aspek Penyajian Bahan Ajar 
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Berdasarkan grafik 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa, 

29 dari 30 siswa menginginkan adanya pencantumun tujuan 

pembelajaran yang jelas dalam materi bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik yang akan dikembangkan. Beberapa siswa 

mengungkapkan alsan dari jawaban tersebut yakni siswa selama 

ini merasa belum mengerti tujuan dari pembelajaran apresiasi 

sastra Melayu klasik. 

Pada aspek kriteria bahan ajar yang menarik, sejumah 19 

siswa setuju bahwa penyajian bahan ajar yang menarik adalah 

bahan ajar yang disajikan dengan tantangan tugas yang harus 

diselesaikan oleh siswa. Dua puluh lima siswa setuju bahwa 

bahan ajar yang menarik adalah bahan ajar yang disajikan sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Dua puluh dua siswa sepakat bahwa 

bahan ajar yang menarik adalah bahan ajar yang disajikan 

dengan hal-hal baru yang belum diketahui siswa.  

E =  Materi pengayaan yang mudah dipahami adalah materi pengayaan yang 

menjelaskan materi secara berurutan 

F =  Materi pengayaan yang mudah dipahami adalah materi pengayaan yang 

menyajikan contoh pada setiap materi 

G =  Materi pengayaan yang  mudah dipahami adalah materi pengayaan yang singkat 

H =  Materi pengayaan yang  mudah dipahami adalah materi pengayaan yang tidak 

menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah yang tidak sesuai 

I =  Perlu dilengkapi latihan pada setiap bab dalam materi pengayaan apresiasi 

sastra melayu 
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Pada aspek kriteria bahan ajar yang mudah dipahami, 

sejumlah 23 siswa mengaku bahwa bahan ajar yang mudah 

dipahami adalah bahan ajar yang manjelaskan materi secara 

berurutan. Dua puluh delapan siswa menginginkan bahan ajar 

yang menyajikan contoh pada setiap bab. Dua puluh satu dari 30 

siswa yang diteliti tidak menginginkan materi yang disajikan 

secara singkat, alasannya siswa-siswa tersebut akan sulit 

memahami materi yang sedang dibelajarkan. 

Pada aspek perlunya latihan pada setiap bab, sejumlah 25, 

dari 30 siswa setuju dengan pencantuman latihan pada setiap 

akhir bab. Alasan yang mereka berikan yaitu, karena mereka 

merasa mampu mengukur tingkat pemahaman mereka dengan 

adanya latihan tersebut. 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat peneliti 

simpulkan penyajian bahan ajar yang diinginkan siswa yaitu 

berupa bahan ajar yang emncantumkan tujuan pembelajaran 

secara jelas. Selain itu siswa mengiginkan bahan ajar yang 

menarik yaitu bahan ajar yang memberikan tantangan tugas yang 

harus diselesaikan. Siswa juga menginginkan bahan ajar yang 

mudah dipahami, yakni penyajian bahan ajar yang menjelaskan 

materi secara berurutan dan dan menyajikan contoh pada setiap 

materi. Para siswa juga mengingkan adanya penyajian latihan 

pada setiap akhir bab. Gambaran profil kebutuhan bahan ajar 
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apresiasi satra Melayu klasik aspek penyajian dapat dilihat pada 

tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2 Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Aspek Penyajian 

Aspek Data yang diperoleh 
Pencantuman tujuan pembelajaran Perlu dicantumkan pencantuman 

tujuan pembelajaran yang jelas 
Kriteria penyajian bahan ajar yang 
menarik 

Bahan ajar yang menyajikan 
tantangan dengan tugas dan 
menyajikan materi sesuai dengan 
kebutuhan siswa 

Kriteria bahan ajar yang mudah 
dipahami 

Bahan ajar yang menjelaskan 
materi secara runtut dan 
menyajikan contoh pada setiap 
materi 

Pencantuman latihan pada akhir bab Perlunya pencantuman latihan pada 
setiap akhir bab 

 

 

Gambar 4.6 Penyajian Bahan Ajar Apresiasi Sastra Klasik 

 

Pemcantuman tujuan 
pembelajaran yang jelas 
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Gambar 4.7 Penyajian Materi yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa 

 

 

Gambar 4.8 Peyajian Contoh dalam Materi 

Penyajian materi sesuai 

kebutuhan siswa 

Penyajian contoh 
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Gambar 4.9 Pencantuman Latihan 

 

3) Bahasa/Keterbacaan 

Aspek bahasa dan keterbacaan ini meliputi dua indikator, 

yaitu (1) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan 

(2) jenis kalimat yang digunakan. Gambaran tentang aspek 

bahasa/keterbacaan ini dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut. 

 

Pencantuman latihan 

Gambar 4.10 Grafik Kebutuhan Bahasa/Keterbacaan 
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Keterangan: 

A =  Materi pengayaan apresiasi sastra melayu ditulis dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

B =  Jenis kalimat untuk menguraikan materi dalam materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu ini adalah kalimat sederhana 

C =  Materi pengayaan menggunakan kalimat majemuk setara 

D =  Materi pengayaan menggunakan kalimat majemuk bertingkat 

Dari grafik di atas dapat di lihat bahwa 29 dari 30 siswa 

menyatakan bahwa merka menginginkan bahan ajar yang ditulis 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dua puluh lima 

dari 30 siswa menyatakan setuju jika bahan ajar yang 

dikembangkan menggunakan kalimat sederhana yang mudah 

dipahami oles siswa. Selain itu ada 18 siswa menyuatakan setuju 

dengan penggunaaan kalimat majemuk setara dalam 

pengembangan bahan ajar tersebut. Alasan para siswa tidak 

menyetujui penggunaan kalimat majemuk bertingkat adalah 

kalimat majemuk bertingkat dianggap siswa sukar dipahami.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahawa 

bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa adalah bahan ajar 

yang diuraikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

serta penggunaaan kalimat majemuk setara dan bukan kalimat 

majemuk bertingkat. Gambaran profil pengembangan bahan ajar 
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apresiasi sastra Melayu klasik beruatan karakter aspek 

bahas/keterbacaan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra melayu 

Klasik Bermuatan Karakter Aspek Bahasa/ Keterbacaan 

Aspek Data yang Diperoleh 

Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Jenis kalimat yang digunakan Penggunaan kalimat-kalimat sederhana dan 
jenis kalimat majemuk setara 

 

  

Gambar 4.11 Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

Penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 



98 
 

 
 

  

Gambar 4.12 Penggunaan Kalimat Majemuk Setara 

 

4) Aspek Grafika 

Dalam aspek grafika ini terdapat enam indikator, yakni (1) 

judul yang diinginkan  siswa, (2) pewarnaan sampul, (3) ketebalan 

buku, (4) ukuran buku, (5) ukuran huruf dan bentuk huruf, dan (6) 

penggunaan ilustrasi. Gambaran tentang aspek grafika ini dapat dilihat 

pada grafik 4.13 berikut. 

 

 

 

 

 

Penggunaan kalimat majemuk 

setara 
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Keterangan:  

A =  Judul yang saya inginkan adalah “Mari Mengapresiasi Sastra Melayu” 

B =  Judul yang saya inginkan adalah “Terampil Mengapresiasi Sastra melayu” 

C =  Judul yang saya inginkan adalah “Cara Asyik Mengapresiasi Sastra Melayu” 

D =  Materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu yang akan dibuat perlu disertai 

petunjuk penggunaan buku 

E =  Sampul materi pengayaan menggunakan warna cerah dan mencolok 

F =  Sampul materi pengayaan dibuat dengan lebih dari satu warna 

G =  Sampul materi pengayaan dibuat dengan berwarna gelap 

H =  Sampul materi pengayaan disertai ilustrasi gambar 

I =  Jumlah halaman materi pengayaan kurang dari 30 halaman 

J =  Jumlah halaman materi pengayaan antara 30 s.d. 50 halaman 

K =  Jumlah halaman materi pengayaan  antara 50 s.d. 80 halaman 

L =  Jumlah halaman materi pengayaan lebuh dari 80 halaman 

M =  Desain atau bentuk materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu 

berukuranA4 (210 x 297 mm) 

N =  Desain atau bentuk materi pengayaan apresiasi sastra melayu   berukuran A5 

(148 x 210 mm) 

O =  Desain atau bentuk materi pengayaan apresiasi sastra melayu berukuran B5 

(176 x 250 mm) 

P =  Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan adalah Times New 

Roman ukuran 11, contoh: Times New 

Q =  Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan adalah Microsoft san 

serif ukuran 11, contoh:  Microsoft san serif 
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R =  Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan adalah Garamond 

ukuran 11, contoh: Garamond 

S =  Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan adalah Arial ukuran 

11, contoh: Arial 

T =  Perlu adanya ilustrasi atau gambar pendukung pada materi pengayaan 

apresiasi sastra melayu 

U =  Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut adalah gambar teks sastra melayu 

V =  Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut adalah gambar  seseorang yang 

sedang membaca 

W =  Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut  bermacam-macam yang 

berhubungan dengan apresiasi sastra melayu 

Berdasarkan grafik 4.13 di atas dapat dijabarkan bahwa 

bahan ajar yang menarik menurt siswa bahan ajar yang disajikan 

dengan warna sampul yang cerah dan dilengkapi dengan ilustrasi 

gambar di dalamnya. Sebanyak 22 siswa dari 30 siswa yang 

dipilih sebagai responden mwnyatakan setuju dengan pemilihan 

judul “Terampil Mengapresiasi sastra Melayu”. Siswa-siswa 

tersebut memberikan alasan pemilihan judul tersebut adalah 

judul tersebut dianggap lebih menarik minat para siswa tersebut. 

 Seluruh responden siswa sepakat apabila bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik  ini dibuat dengan warna sampul 

yang mencolok, namun dengan variasi warna yang berbeda-beda. 

Sebanyak 25 siswa menginginkan sampul yang akan digunakan 

hendaknya dibuat dengan warna cerah. Dua puluh empat siswa 
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menginginkan sampul  yang akan disajikan hendaknya 

menggunakan lebih dari satu warna.  

Untuk aspek ketebalan buku sebanyak 29 siswa 

menyatakan bahwa ketebalan buku yang akan dibuat adalah 

berkisar anta 50-80 halaman. Alasan siswa tersebut karena 

jumlah tersebut dianngap tidak terlalu banyak sehingga 

memudahkan siswa untuk lebih memahami materi yang sedang 

dibahas. 

Pada aspek ukuran buku, sejumlah 22 siswa dari 30 siswa 

yang menjadi responden sepakat bahwa buku yang akan dibuat 

adalah buku dengan ukuran B5 (176 X 250 mm).  

Pada aspek bentuk dan ukuran huruf, sebanyak 23 dari 30 

siswa menginginkan bentuk huruf times new roman dengan 

ukuran 11. Sepuluh dari 30 siswa menginginkan bentuk huruf 

Microsoft san serif dengan ukuran 11, dan sebanyak 15 dari 30 

siswa  sepakat dengan bnetuk huruf Garamond dengan ukuran 

11. 

Pada aspek gambar dan ilustrasi hampir seluruh siswa 

setuju dengan penggunaan ilustrasi pada penyajian bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik yang akan dikembangkan. 

Sebanyak 26 siswa dari 30 siswa menyatakan setuju dengan 

perlunya ilustrasi atau gambar yang mendukung pada penyajian 

bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik. Dua puluh sembilan 
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siswa sepakat dengan penggunaan ilustrasi pendukung yang 

bermacam-macam  dan berhubungan dengan materi apresiasi 

sastra Melayu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa  

bahan ajar yang menarik menurut siswa yaitu bahan ajar yang 

disajikan  dengan warna sampul yang cerah dan desain sampul 

yang meriah serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar di 

dalamnya. Ukuran huruf yang diinginkan siswa yaitu font 11 

dengan bentuk huruf times new roman dan ukuran buku yang 

diinginkan yaitu B5. Gambaran profil kebutuhan pengembangan 

bahan ajar Aapresiasi satra melayu klasik  aspek grafika dapat 

dilihat pada 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Profil Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter Aspek Grafika 

Aspek Data yang diperoleh 
Judul yang diinginkan  siswa Terampil Mengapresiasi Sastra Melayu 
Pewarnaan sampul,  Penggunaan warna yang cerah dan lebih 

dari satu warna 
Ketebalan buku,  Antara 50-80 halaman 
Ukuran buku,  B5 (148 X 210 mm) 
Ukuran huruf dan bentuk huruf Microsoft san serif dengan ukuran 11 

Penggunaan ilustrasi. Ilustrasi dan ngambar pendukung yang 
sesuai dengan materi apresiasi sastra 
Melayu klasik 
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Gambar 4.14 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter Aspek Grafika 

 

5) Harapan 

Berdasarkan tanggapan siswa dalam angket kebutuhan yang 

diberikan, dapat disimpulkan bahwa harapan siswa terhadap 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter untuk kelas XI ini penyajian materi tidak monoton, dan 

dijelaskan secara santai. Dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang 

berwarna-warni tidak hitam putih. Isi materi dijelaskan secara lengkap, 

tidak berbelit-belit dan disertai dengan contoh. Siswa juga berharap 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik ini mudah dipahami dan 

digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran apresiasi sastra 

Melayu klasik. 
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Gambaran profil pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter berdasarkan deskripsi kebutuhan 

siswa di atas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5  

Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Berdasarkan Deskripsi Kebutuhan Siswa 

Aspek Data yang Diperoleh 

Materi  

Materi apresiasi sastra Melayu klasik 
yang ada di lapangan 

Materi pengayaan yang memadai dan 
menunjang pembelajaran apresiasi satra 
Melayu klasik 

Bentuk uraian materi Penjelasan materi secara lengkap dan 
runtut dengan disertai contoh 

Cara/teknik mengapresiasi sastra 
Melayu klasik 

Pemamparan cara/teknik mengapresiasi 
sastra Melayu klasik dsertai dengan 
latihan.

Contoh dalam setiap penjelasan Contoh yang disertai penjelasan 

Penyajian  

Pencantuman tujuan pembelajaran Perlu dicantumkan pencantuman tujuan 
pembelajaran yang jelas 

Kriteria penyajian bahan ajar yang 
menarik 

Bahan ajar yang menyajikan tantangan 
dengan tugas dan menyajikan materi 
sesuai dengan kebutuhan siswa 

Kriteria bahan ajar yang mudah 
dipahami 

Bahan ajar yang menjelaskan materi 
secara runtut dan menyajikan contoh 
pada setiap materi 

Pencantuman latihan pada akhir bab Perlunya pencantuman latihan pada 
setiap akhir bab 

Bahasa/Keterbacaan  

Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Jenis kalimat yang digubakan Penggunaan kalimat-kalimat sederhana 
dan jenis kalimat majemuk setara 
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Grafika  
Judul yang diinginkan  siswa Asyiknya Mengapresiasi sastra melayu 
pewarnaan sampul,  Penggunaan warna yang cerah dan 

lebih dari satu warna 
ketebalan buku,  Antara 50-80 halaman 
ukuran buku,  A5 (148 X 210 mm) 
ukuran huruf dan bentuk huruf, dan Times new roman dengan ukuran 11 

 penggunaan ilustrasi. Ilustrasi dan ngambar pendukung yang 
sesuai dengan materi apresiasi sastra 
Melayu klasik 

 

4.1.1.3 Kebutuhan Guru Terhadap Profil Bahan Ajar apresiasi 

sastra melayu Klasik bermuatan karakter Untuk Ssiswa 

kelas XI SMA/MA 

Kebutuhan guru terhadap bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik ini meliputi enam aspek, yaitu (1)  kebutuhan  bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik bermuatan karakter, (2) materi atau isi 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter, (3) 

penyajian, (4) bahasa dan keterbacaan, (5) grafika, dan (6) harapan. 

Jumlah keseluruhan data yang didapatkan peneliti dan layak untuk 

dianalisis sebanyak 3 guru. Berikut pemaparan dari enam aspek 

tersebut. 
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1) Kebutuhan Bahan ajar apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Aspek yang pertama ini meliputi gambaran awal sumber 

belajar yang dikenal dan kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra 

melayu klasik bermuatan karakter. Aspek ini dijabarkan dalam 

tiga indikator, yakni kesulitan yang dialami ketika 

membelajarkan apresiasi sastra Melayu klasik, ketersediaan 

bahan ajar, dan sumber belajar yang biasa digunakan. Gambaran 

tentang kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter pada aspek  ini dapat dilihat pada grafik 4.5 

di bawah ini. 

 
Gambar 4.15 Grafik Aspek Kebutuhan Bahan Ajar 

Berdasarkan grafik 4.15 di atas dapat dijabarkan pada 

aspek kesulitan yang dialami ketika membelajarkan apresiasi 

sastra melayu klasik. Satu guru mengaku hal tersebut disebabkan 
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karena siswa tidak tertarik, 1 guru mengaku disebabkan karena 

siswa tidak terampil, dan satu guru mengaku hal tersebut 

disebabkan  karena tidak ada bahan ajar yang mendukung. Hal 

ini menunjukanbahwa masing-masing guru memiliki 

permasalahan dalam membelajarkan apresiasi sastra melayu 

klasik. 

Pada aspek ketersedian bahan ajar ketiga guru sepakat 

bahwa ketersedian bahan ajar yang ada di lapangan dianggap 

kurang memadai. Hal tersebut menunjukan bahwa bahan ajar 

yang ada di lapangan belum mampu menunjang proses 

pembelajran apresiasi sastra Melayu klasik yang ada di sekolah-

sekolah. 

Pada aspek sumber belajar yang digunakan, satu guru 

mengaku terbiasa menggunakan buku paket Bahasa dan Sastra 

Indonesia kelas XI SMA/MA. satu guru mengaku terbiasa 

menggunakan buku-buku tentang sastra Melayu yang terdapat di 

perpustakaan. Dan satu guru menyatakan bahwa dalam 

membelajarkan apresiasi sastra Melayu klasik terbiasa 

menggunakan buku paket Bahas Indonesia SMA dan buku-buku 

sastra yang terdapat di perpustakaan. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa guru membutuhkan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik sebagai penunjang pembelajaran apresiasi sastra Melayu 
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klasik. Gambaran profil kebutuhan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter aspek kebutuahan bahan ajar 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Profil Kebutuhan Guru terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter 

Aspek Data yang Diperoleh 
Kesulitan yang dialami Siswa tidak tertarik, tidak terampil dan 

idak ada bahan ajar yang mendukung 
Ketersediaan bahan ajar apresiasi sastra 
Melayu klasik 

Ketersediaan bahan ajar yang kurang 
memadai 

Sumber belajar yang biasa digunakan 
dalam pembelajaran apresiasi sastra 
melayu klasik 

Buku paket bahasa Indonesia SMA dan 
buku-buku tentang sastra Melayu yang 
terdapat di perpustakaan 
 

 

2) Materi atau Isi Bahan Ajar 

Pada bagian materi atau isi bahan ajar terdapat lima 

indikator, yaitu (1) materi yang diinginkan, (2) kesuaian materi 

dengan kurikulam, (3) kelengkapan materi, (4) bentuk uraian 

materi, dan (5) bentuk rangkuman pada akhir bab.  
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Gambar 4.16 Grafik Kebutuhan Aspek Materi Bahan Ajar 

Berdasarkan grafik 4.16 di atas dar ketiga guru yang 

menjadi responden  2 guru menginginkan bahan ajar yang berisi 

materi yang berhubungan dengan kegiatan siswa, latihan soal, 

dan pembahasannya. Sedangkan satu guru menginginkan bahan 

ajar yang berisi materi apresiasi sastra Melayu, latihan soal dan 

pembahasannya. 

Pada aspek kesesuaian materi dengan kurikulum, dua guru 

memilih bahan ajar yang memuat materi keterampilan 

mengapresiasi secara proposional. Sedangkan satu guru memilih  
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materi yang disesuaikan pada pembelajaran bukan pada 

pengetahuan. 

Pada aspek kelengkapan materi, dari 3 guru yang menjadi 

responden diperoleh data, 2 guru memilih materi diuraikan dari 

berbagai sumber.  Satu guru menginginkan materi diuraikan 

dengan detail yang dan mendalam. 

Dua dari tiga guru yang menjadi responden sepakat bahwa 

bentuk uraian materi bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik 

diuraikan secara rinci dan disertai contoh. Mereka beralasan 

bahwa materi yang diuraikan secara rinci dan disertai contoh 

akan memudahkan siswa untuk memahami materi apresiasi 

sastra melayu klasik yang sedang dibelajarkan. 

Pada aspek cara menuliskan rangkuman pada akhir bab, 

salah satu guru menghendaki bentuk rangkuman disampaikan 

secara singkat sesuai dengan materi yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Sedangkan dua guru sepakat bahwa rangkuman 

hendaknya disampaikan secra ringkas dalam satu kolom dan 

diberi ilustrasi yang menarik. 

Berdasarkan uraian tabel materi atau isi bahan ajar yang 

diinginkan oleh bapak/ibu guru adalah bahan ajar yang berisi 

materi yang berhubungan dengan kegiatan siswa, latihan soal, 

dan pembahasannya. Bahan ajar juga harus sesuai dengan 

kurikulum, bahan ajar tersebut hendaknya memuat materi 
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keterampilan mengapresiasi secara proposional. Materi pada 

bahan ajar hendaknya diuraikan secara rinci dengan disertai 

contoh agar siswa lebih mudah memahami materi yang sedang 

dibelajarkan. Selain hal tersebut, para guru juga mengingikan 

adanya penulisan rangkuman pada akhir bab yang disampaikan 

secara singkat dalam satu kolom dan diberi ilustrasi yang 

menarik. Gambaran profil pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik aspek materi dan isi dapat dilihat pada tabel 

4. 7 berikut ini. 

Tabel 4.7  

Profil Pengembangan Bahan Ajar Presiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter Aspek Materi dan Isi Berdasarkan Kebutuhan Guru 

Aspek Data yang diperoleh 

Materi yang diinginkan 
Berisi materi apresiasi sastra melayu yang 
berhubungan dengan kegiatan siswa, 
latihan soal dan pembahasannya  

Kesesuaian materi dengan 
kurikulum 

Materi memuat keterampilan 
mengapresiasi sastra melayu secara 
proporsional 

Kelengkapan materi Diuraikan dari berbagai sumber 
Bentuk uraian materi Diuraikan dengan rinci dan disertai dengan 

contoh 
Bentuk rangkuman pada akhir bab Materi diringkas dalam satu kolom 
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Gambar 4.17 Materi yang Berhubungan dengan Kegiatan Siswa 

 

  

Gambar 4.18 Latihan Soal untuk Siswa 

Materi yang berhubungan 

dengan kegiatan siswa 

Latihan soal 
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 . 

Gambar 4.19 Materi yang Diuraikan dari Berbagai Sumber 

 

  

Gambar 4.20 Materi yang Disertai Contoh 

Materi diuraikan dari 

berbagai sumber 

Diraikan dengan rinci dan 

disertai contoh 
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Gambar 4.21 Pencantuman Rangkuman Pada Akhir Bab 

 

3) Penyajian 

Aspek penyajian pada pengembangan  bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik ini meliputi lima indikator yaitu, 

(1) pencantuman tujuan pembelajaran, (2) bentuk peyajian yang 

menarik, (3) bentuk penyajian yang mudah dipahami, (4) 

penyajian materi yang dapat membuat siswa belajar secara aktif, 

(5) bentuk latihan pada akhir bab. Gambaran aspek penyajian ini 

dapat dilihat pada grafik 4.22 berikut ini 

 

 

 

Pencantuman rangkuman 

pada akhir bab 
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Berdasarkan grafik 4.22 di atas ketiga responden sepakat 

bahwa diperlukan pencantuman tujuan pembelajaran dalam 

penyajian bahan ajar yang akan dikembangkan tersebut. Ketiga 

responden juga sepakat bahwa tujuan pembelajaran hendaknya 

disajikan secara eksplisit. 

Pada aspek penyajian materi yang menarik ketiga 

responden sepakat bahwa materi yang menarik adalah materi 

yang penyajiannya sesuai dengan lingkungan siswa.  

Pada aspek penyajian materi yang mudah dipahami, salah 

satu dari ketiga responden menyatakan setuju jika penyajian 

materi dijeaskan secara sistematis. Satu guru menyatakan bahwa 

materi yang mudah dipahami adalah materi yang disajikan 

dengan menyertakan terjemahan dari materi yang sedang 

dijelaskan. Kemudian satu guru menyatakan bahwa materi yang 

mudah dipahami adalah materi yang menjelaskan materi secara 

sistematis serta menyertakan terjemahan pada materi yang 

sedang dijelaskan. 

Salah satu responden dari 3 guru yang ditunjuk sebagai 

responden menyatakan bahwa penyajian materi yang dapat 

membuat siswa belajar aktif adalah materi yang dilengkapi 

dengan glosarium. Satu responden manyatakan bahwa materi 

yang mampu mendorong siswa belajar aktif adalah penyajian 

materi yang dilengkapi dengan ilustrasi. Sedangkan satu 
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responden menyatakan bahwa penyajian materi yang mampu 

mendoring siswa belajar aktif adalah penyajian materi yang 

dilengkapi dengan ilustrasi serta glosarium. 

Dari hasil analisis kebutuhan aspek penyajian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penyajian bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik yang dikehendaki guru adalah penyajian bahan 

ajar yang mencantumkan tujuan pembelajaran secara eksplisit. 

Selain itu penyajian bahan ajar hendaknya disajikan sesuai 

dengan lingkungan siswa sehingga bahan ajar mampu menarik 

minat siswa. Para guru juga menghendaki agar materi dijelaskan 

secara sistematis dan disertai dengan terjemahan, sehingga 

mudah dipahami oleh siswa. Menurut para guru yang ditunjuk 

sebagai responden, perlu adanya materi yang mampu membuat 

siswa belajar secara aktif, sehingga dibutuhkan bahan ajar berupa 

penyajian materi yang dilengkapi dengan ilustrasi dan glosarium.  

Para guru juga menghendaki adanya latihan pada setiap 

akhir bab yang berupa soal analisis permasalahan dalam 

mengapresiasi sastra melayu klasik. Selain itu, guru juga 

menghendaki penyajian latihan yang mendidik siswa untuk 

menghargai pendapat orang lain, sesuai dengan tujuan 

pendidikan karakter. Penyajian soal analisis yang diinginkan 

guru juga harus mendukung pengintegrasian pembelajaran sastra 

Melayu, agar dapat memudahkan guru dalam mengintegrasikan 
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kegiatan membaca dan menulis. Hal ini sesuai dengan model 

CIRC, yakni model pembelajaran yang menitikberatkan pada 

kegiatan bekerjasama dan pengintegrasian pembelajaran. Model 

ini membutuhkan materi yang dapat diintegrasikan dengan 

kegiatan membaca dan menulis.  

Penyajian bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik ini 

dikembangkan sesuai dengan deskripsi analisis kebutuhan guru. 

Selain itu, pengembangan penyajian buku juga disesuaikan 

dengan konsep yang sudah peneliti miliki, sehingga bahan ajar 

sastra Melayu klasik ini dapat digunakan oleh siswa dan guru 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model CIRC. 

Gambaran profil pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik aspek penyajian dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut ini. 

Tabel 4.8  

Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik bermuatan Karakter 

Aspek Penyajian Berdasarkan Kebutuhan Guru 

Aspek 
Data yang diperoleh 

Penyajian tujuan pembelajaran Disajikan secara eksplisit 

Penyajian bahan ajar yang menarik Menyajikan materi yang sesuai dengan 
lingkungan siswa 

Penyajian materi yang mudah dipahami Menjelakan materi secara sistematis 
dan menyertakan terjemahan pada 
materi yang sedang dibahas 
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Penyajian materi yang dapat membuat 
siswa belajar aktif 

Materi yang dilengkapi dengan ilustrasi 
dan glosarium 

Bentuk latihan pada akhir bab Berupa soal analisis 

 

Gambar 4.23 Tujuan Pembelajaran yang Disampaikan secara Eksplisit 
 

   

 

Tujuan pembelajaran 

disampaikan secara 

eksplisit 

Materi sesuai dengan 

lingkungan siswa 
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Gambar 4.24 Materi Sesuai dengan Lingkungan Siswa serta Mendukung 

Pembelajaran dalam Model CIRC 

 

 

 

 

Evaluasi berupa soal 

analisis yang mendukung 

pembelajaran dalam Model 

CIRC 
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Gambar 4.25 Materi yang Dilengkapi dengan Terjemahan  
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4) Bahasa/ Keterbacaan 

Aspek bahasa dan keterbacaan ini meliputi dua indikator 

yaitu, penggunaan bahasa dalam pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik bermuatan karakter dan jenis 

kalimat yang digunakan untuk memparkan materi dalam 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik.  

 

Gambar 4.26 Grafik Kebutuhan Aspek Bahasa/ Keterbacaan 

Dari grafik 4.26 di atas dapat diuraikan bahwa pada aspek 

penggunaan bahasa dua guru  sepakat untuk menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu guru memilih 

penggunaan bahasa yang komunikatif dalam penyampaian materi 

bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik. Pada aspek jenis 

kalimat yang digunakan dua dari 3 guru yang menjadi responden 

memilih penggunaan kalimat sederhana untuk mmaparkan 
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materi, sedangkan satu guru memilih penggunaan kalimat 

lengkap. 

Berdasarkan analisis tabel 4.15 mengenai aspek bahasa 

dan keterbacaan ini, peneliti menyimpulkan guru menghendaki 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu yang 

disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, selain itu guru guja menghendaki penggunaan kalimat 

sederhana dalam penyampaian bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik. Gambaran profil pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra melayu klasik bermuatan karakter aspek 

bahasa/keterbacaan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9  

Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Aspek Bahasa/Keterbacaan Berdasarkan Kebutuhan Guru 

Aspek 
Data yang Diperoleh 

Penggunaan bahasa dalam bahan ajar 
apresiasi satra Melayu klasik 

Menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 

Jenis kalimat yang digunakan Kalimat sederhana 
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Gambar 4.27 Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

 

 

Gambar  4.28 Penggunaan Kalimat Majemuk Setara 

5) Aspek Grafika 

Pada aspek graafika terdapat enam indikator yakni, (1) 

judul yang diinginkan, (2) cover yang menarik, (3)  jumlah 

halaman, (4) ukuran buku, (5) jenis huruf yang digunakan, (6) 

Penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar 

Penggunaan kalimat 

majemuk setara 
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ilustrasi/ gambar pendukung yang diinginkan. Gambaran tentang 

aspek grafika ini dapat dilihat pada grafik 4.29 berikut ini. 

 

Gambar 4.29 Grafik Kebutuhan Aspek Grafika 

Berdasarkan grafik 4.29 di atas dapat di analisis bahwa 2 

dari 3 guru yang menjadi responden menginginkan judul yang 

akan digunakan dalam pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik adalah “Terampil Mengapresiasi sastra melayu 

klasik”. Mereka beralasan bahwa judul tersebut lebih menari 

minat siswa untuk mengapresiasi sastra Melayu klasik.  
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Sedangkan satu guru menginginkan judul “Cara Asyik 

Mengapresiasi sastra melayu klasik”. 

Pada aspek warna sampul  ketiga guru sepakat untuk 

memilih sampul yan memiliki lebih dari satu warna. Mereka 

beranggapan dengan adanya warna-warna tersebut diharapkan 

mampu menarik minat siswa. 

Satu dari 3 guru yang menjadi responden menginginkan 

ketebalan bahan ajar yang akan dibuat tidak lebih dari 30 

halaman. Sedangkan dua guru menginginkan nahan ajar dengan 

ketebalan antara 30 sampai dengan 50 halaman. 

Pada aspek ukuran buku, satu guru memilih buku dengan 

ukuran A4 (210 X 297 mm). sedangkan dua guru menghendaki 

buku dengan ukuran A5 (148 X 210). Para guru beralasan 

dengan ukuran A5 tersebut buku tersebut akan lebih mudah 

dibawa, sehingga tidak menyulitkan siswa. 

Pada aspek jenis huruf yang diinginkan 2 guru 

menginginkan jenis huruf  Microsoft san serif ukuran 11. 

Sedangkan satu guru yang lain menghendaki penggunaan jenis 

huruf times new roman ukuran 11. 

Dua dari tiga 3 yang menjadi responden menginginkan 

gambar atau ilustrasi yang mendukung dalam bahan ajar tersebut 

bermacam-macam yang berhubungan dengan sastra melayu. 
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Sedangkan satu guru yang lain menginginkan penggunaan 

gambar/ ilustrasi sesorang yang sedang membaca. 

Berdasarkan uraian data aspek grafika ini, peneliti 

mengambil simpulan bahan ajar yang diinginkan oleh guru 

adalah bahan ajar yang memiliki  judul “Terampil Mengapresiasi 

Sastra Melayu Klasik” dan memiliki sampul dengan pemilihan 

lebih dari satu warna. Guru tersebut juga menghendaki bahan 

ajar tersebut memiliki ketebalan antara 30 sampai dengan  50 

halaman. Untuk ukuran buku yang diinginkan guru, adalah buku 

dengan ukuran A5 (148 X 210 mm), dengan jenis huruf 

Microsoft san serif. Guru yang menjadi responden juga 

menginginkan ilustrasi pendukung berupa gambar yang 

berhubungan dengan sastra melayu klasik. Gambar profil 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik 

bermuatan karakter aspek grafika dapat dilihat pada tabel 4.18 

berikut. 

Tabel 4.10 Profil Bahan Ajar Apresiasi sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter Aspek Grafika Berdasarkan Kebutuhan Guru 

Aspek Data yang Diperoleh 

Judul yang sesuai  Terampil mengapresiasi sastra Melayu klasik 

Warna sampul yang menarik Memiliki lebih dari satu warna 

Jumlah halaman Atara 30 sampai dengan 50 halaman 
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Ukuran buku  A5 (148 X 210 mm) 

Jenis huruf yang digunakan  Microsoft san serif ukuran 11 

Ilustrasi atau gambar 
pendukung 

Gambar yang berhubungan dengan sastra 
melayu 

 

 

Gambar 4.30 Profil Sampul Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

 

6) Harapan 

Berdasarkan tanggapan guru dalam angket kebutuhan 

yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa harapan guru terhadap 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter untuk kelas XI  ini dapat disajikan dengan 

menarik dan dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, dengan 

adanya bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 
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karakter nanti, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa mengenai sastra Melayu klasik dan lebih cakap 

menerapkan nilai karakter yang terkandung dalam sastra Melayu 

klasik tidak hanya dalam tugas saja, melainkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Gambaran profil pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk kelas XI ini dapat 

dilihat pada tabel 4. 19 di bawah ini. 

Tabel 4.11 Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter Berdasarkan Harapan Guru 

Aspek Data yang Diperoleh 
Aspek Kebutuhan Bahan Ajar  

Kesulitan yang dialami Siswa tidak tertarik, tidak terampil dan 
idak ada bahan ajar yang mendukung 

Ketersediaan bahan ajar apresiasi 
sastra Melayu klasik 

Ketersediaan bahan ajar yang kurang 
memadai 

Sumber belajar yang biasa 
digunakan dalam pembelajaran 
apresiasi sastra melayu klasik 

Buku paket bahasa Indonesia SMA dan 
buku-buku tentang sastra Melayu yang 
terdapat di perpustakaan 

Aspek Materi atau Isi  
Materi yang diinginkan Berisi materi apresiasi sastra melayu 

yang berhubungan dengan kegiatan 
siswa, latihan soal dan pembahasannya  

Kesesuaian materi dengan 
kurikulum 

Materi memuat keterampilan 
mengapresiasi sastra melayu secara 
proporsional 

Kelengkapan materi Diuraikan dari berbagai sumber 
Bentuk uraian materi Diuraikan dengan rinci dan disertai 

dengan contoh 
Bentuk rangkuman pada akhir bab Materi diringkas dalam satu kolom dan 

diberi ilustrasi yang menarik 
Aspek Penyajian  

Penyajian tujuan pembelajaran Disajikan secara eksplisit 
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Penyajian bahan ajra yang menarik Menyajikan materi yang sesuai dengan 
lingkungan siswa 

Penyajian materi yang mudah 
dipahami 

Menjelakan materi secar sistematis dan 
menyertakan terjemahan pada materi 
yang sedang dibahas 

Penyajian materi yang dapat 
membuat siswa belajar aktif 

Materi yang dilengkapi dengan ilustrasi 
dan glosarium 

Bentuk latihan pada akhir bab Berupa soal analisis 

Aspek Bahasa atau Keterbacaan  

Penggunaan bahasa dalam bahan 
ajar apresiasi satra Melayu klasik 

Menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 

Jenis kalimat yang digunakan Kalimat sederhana 

Aspek Grafika   

Judul yang sesuai  Terampil mengapresiasi sastra Melayu 
klasik 

Warna sampul yang menarik Memiliki lebih dari satu warna 

Jumlah halaman Atara 30 sampai dengan 50 halaman 

Ukuran buku  A5 (148 X 210 mm) 

Jenis huruf yang digunakan  Microsoft san serif ukuran 11 

Ilustrasi atau gambar pendukung Gambar yang berhubungan dengan sastra 
melayu 

 

4.1.2 Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karater 

Karakteristik pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik ini  terdiri atas prinsip-prinsip pengembangan bahan 

ajar apresiasi sastra Melayu klasik dan karakteristik bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik.  
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4.1.2.1 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter untuk Siswa Kelas XI SMA/MA 

Mengacu pada prinsip-prinsip umum pengembangan bahan ajar, 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter 

dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.  

a) Prinsip relevansi 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan 

antara materi dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

b) Prinsip konsistensi 

Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai ada empat maka 

bahan ajar yang harus diajarkan juga meliputi empat macam. Suatu 

bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian kompetensi. 

c) Prinsip kecukupan  

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang 

diajarkan.  

 

4.1.2.2 Karakteristik Bahan Ajar Apresiasi Sastra melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Bahan ajar dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan bahan ajar, sehingga dihasilkan bahan ajar yang sesuai 
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dengan kebutuhan, psikologis peserta didik, dan tujuan pembelajaran 

mengapresiasi sastra Melayu klasik. 

Secara umum, bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan 

bahan ajar lainnya, meliputi: 

1) Bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik memiliki nilai relevansi 

yang sesuai dengan kehidupan sosial peserta didik. Konsep belajar 

mengapresiasi sastra Melayu klasik yang terdapat dalam karya-karya 

sastra Melayu klasik sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-

hari. nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Melayu klasik 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai pelajar, anggota 

keluarga, masyarakat, dan warga negara. 

2) Pada karya sastra Melayu klasik terdapat nilai-nilai karakter yang 

secara tidak langsung menuntun dan menasihati siswa dalam 

bertingkah laku. Sisipan nilai karakter pada cerita secara tidak 

langsung mendidik dan mengajarkan siswa untuk berpikir konkrit 

mengenai sebab-akibat yang akan terjadi jika mereka melakukan 

suatu tindakan. Misalnya, pada salah satu cerita dalam komik buta 

berisi tentang kejahatan dan kelicikan burung Kasuari akan berakibat 

buruk bagi burung Kasuari sendiri, 

3) Pengembangan bahan ajar berisi materi yang menunjang 

pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik.  Selain itu dilengkapi 
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dengan pencantuman terjemahan karya sastra Melayu yang 

diharapkan mampu memudahkan siswa dalam mengapresiasi sastra 

Melayu klasik. Tidak hanya itu, nilai-nilai karakter yang didapatkan 

siswa juga turut disertakan dalam pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik. Seperangkat bahan ajar yang sudah 

lengkap tersebut diharapkan mempermudah siswa dalam memahami 

materi sastra Melayu klasik dan mampu mengapresiasi sastraMelayu 

klasik tersebut sesuai dengan kaidahnya. Dalam hal ini siswa tidak 

terlalu bergantung pada guru ketika proses pembelajaran, namun 

secara inkuiri mampu menemukan, mengidentifikasi, dan 

membangun pemahaman sendiri serta mengonstruksi konsep  pada 

peta kognitif mereka. 

 

4.1.2.3 Prinsip Penggunaan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik bermuatan Karakter dalam Model CIRC untuk 

Siswa Kelas XI SMA/MA 

Adapun sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter dalam model CIRC, sebagai berikut. 

1. Bahan ajar  ini digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra 

Melayu siswa dan guru SMA kelas XI. Bahan ajar ini akan lebih 

efektif apabila ditunjang dengan menggunakan model pembelajaran 

CIRC. Inti dari model CIRC, yakni (1) kegiatan yang berhubungan 
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dengan cerita, (2) instruksi langsung dalam membaca pemahaman, 

(3) menulis dan seni bahasa terpadu (Slavin, 2010). Tujuan utama 

model pembelajaran ini adalah untuk merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses 

menulis pada pembelajaran membaca, menulis dan seni berbahasa 

yang akan banyak memanfaatkan kehadiran teman satu kelas karena  

model pembelajaran ini berciri kooperatif. Model CIRC ini 

dikembangkan atas dasar bahwa membaca lisan merupakan landasan 

pemahaman terhadap pesan 

2.  Penggunaan bahan ajar ini berprinsip pada asas kerjasama atau 

kooperatif, artinya siswa bekerja secara kelompok untuk 

mempelajari dan menguasai materi dan sistem penghargaan 

berorientasi kepada kelompok daripada individu, ini berarti  

pengetahuan merupakan hasil penemuan sosial dan sekaligus 

merupakan faktor dalam perubahan sosial. Prinsip kooperatif akan 

menumbuhkan rasa saling menghormati, kerja-sama, gotong-royong, 

serta meningkatkan hubungan kesetiakawanan sosial antarsiswa. 

3. Penggunaan bahan ajar ini berprinsip pada asas ketelitian dan 

kecermatan dalam memahami cerita. Hal ini berkaitan dengan nilai-

nilai karakter yang ditemukan oleh siswa harus sesuai dengan nilai 

karakter yang terkandung dalam cerita sastra Melayu klasik. Dengan 

begitu siswa akan berpikir cermat, teliti, dan tepat dalam memahami 

cerita. 
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4.  Dalam penggunaannya, bahan ajar ini memiliki asas tujuan, yaitu 

bahan ajar ini digunakan agar dapat mengarahkan siswa untuk dapat 

aktif mengarahkan imajinasi dan kreativitas dalam memahami 

sebuah cerita. Dengan begitu penggunaan bahan ajar ini dapat 

membuat proses pembelajaran menjadi hidup, menarik, dan dapat 

menumbuhkan daya kreativitas siswa.  

5. Penggunaan bahan ajar ini berprinsip interaksi, yaitu adanya kontak 

atau hubungan timbal-balik dan respon antarindividu, antarkelompok 

atau antarindividu dan kelompok sehingga terjadi suatu kontak sosial 

antarsiswa. Suatu kontak sosial tidak hanya bergantung dari tindakan 

atau kegiatan saja, tetapi juga dari tanggapan atau respon reaksi, juga 

feedback terhadap tindakan atau kegiatan tersebut. Melalui bahan 

ajar ini siswa belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi 

dengan sesama teman baik secara verbal maupun nonverbal. 

 

4.1.3 Profil Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter untuk Siswa Kelas XI SMA/MA 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru, maka data 

yang diperoleh menjadi acuan dan pertimbangan dalam menyusun prototipe 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 
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Tabel 4.12 Matrik Bahan Ajar Apresiasi sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Pengembangan 

Memahami 
berbagai Hikayat, 
novel 
Indonesia/novel 
terjemahan 

Menemukan 
unsur intrinsik 
dan ekstrinsik 
hikayat 

1. Mampu 
mengidentifikasi 
ciri-ciri hikayat 

2. Menemukan unsur 
intrinsik dalam 
hikayat 

3. Menemukan nilai-
nilai yang terdapat 
dalam hikayat 

a) pengertian sastra 
melayu klasik, 

b) karakteristik 
sastra melayu 
klasik,  

c) jenis sastra 
melayu klasik 

d) unsur intrinsik 
sastra melayu 
klasik 

e) pemaparan teknik 
mengapresiasi 
sastra Melayu 
klasik 

f) latihan 
mengapresiasi 
sastra melayu 
klasik 

g) mencantumkan 
terjemahan dalam 
teks sastra melayu 
klasik 

h) mencantumkan 
nilai-nilai 
karakter yang 
terkandung dalam 
sastra Melayu 
klasik 

 

4.1.3.1 Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter 

Setelah memperoleh data dari guru dan siswa mengenai 

kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik, langkah selanjutnya adalah menyusun prototipe 
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bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik untuk peningkatan 

keterampilan mengapresiasi sastra Melayu klasik. Adapun isi dari 

prototipe  bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter tersebut mencakup. 

a) Kelayakan Materi 

Berdasarkan kelayakan isi materi bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. 

Materi dikembangkan sesuai dengan prinsip pengembangan bahan 

ajar. 

Tabel 4.13 Profil Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Aspek Analisis 
kebutuhan 

Kebutuhan Prinsip 
Pengembangan 

Pengembangan 

Isi Materi apresiasi 
sastra Melayu 
klasik yang ada di 
lapangan terlalu 
sempit 

Materi yang 
memadai dan 
menunjang 
pembelajaran 
apresiasi satra 
Melayu klasik 

Prinsip 
kecukupan 

Pengembangan materi 
meliputi: 
a) pengertian sastra 

melayu klasik, 

b) karakteristik sastra 
melayu klasik,  

c) jenis sastra melayu 
klasik 

d) unsur intrinsik sastra 
melayu klasik 

 
Bentuk uraian 
materi singkat 

Penjelasan 
materi secara 
lengkap dan 
runtut dengan 
disertai 
contoh 

Prinsip 
kecukupan 

Pengembangan bentuk 
uraian materi meliputi: 
Penjelasan jenis-jenis 
sastra Melayu klasik, dan 
pencantuman contoh 
 
 
 
 

Materi kurang 
lengkap karena 

Materi 
diuraikan dari 

Prinsip 
kecukupan 

Pengembangan 
kelengkapan materi 
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hanya diuraikan 
dari salah satu 
sumber 

berbagai 
sumber 

meliputi: 
a) materi diuraikan dari 

berbagai sumber 
b) materi diuraikan 

dengan rinci dan 
disertai contoh 

Belum 
menyertakan 
contoh dalam 
setiap penjelasan 
 

Perlunya 
menyertakan 
contoh dalam 
setiap 
penjelasan 

Prinsip 
kecukupan 

Pengembangan: 
a) pencantuman contoh 

dari masing-masing 
jenis sastra Melayu 
klasik 

b) pencantuman contoh 
mengidentifikasi 
struktur unsur intrinsik 
sastra Melayu klasik 

Belum 
menyertakan 
cara/teknik 
mengapresiasi 
sastra Melayu 
klasik 

Pemamparan 
cara/teknik 
mengapresiasi 
sastra Melayu 
klasik dsertai 
dengan 
latihan. 

Prinsip relevansi Pengembangan: 
a) pemaparan cara/teknik 

mengapresiasi sastra 
Melayu klasik 

b) pencantuman latihan 
mengapresiasi sastra 
Melayu klasik 

Belum 
menyertakan 
rangkuman pada 
akhir bab 

Pencantuman 
rangkuman 
pada akhir 
bab 
 
 

Prinsip 
konsistensi 

Pengembangan bentuk 
rangkuman materi pada 
akhir bab: 
a) pencantuman 

rangkuman pada akhir 
bab 

b) materi diringkas dalam 
satu kolom 

 

Mengacu pada prinsip kecukupan, materi apresiasi sastra 

Melayu klasik yang dikembangkan meliputi pengertian sastra 

melayu klasik, karakteristik sastra melayu klasik, jenis sastra melayu 

klasik, dan unsur intrinsik sastra melayu klasik. Materi tersebut 

diuraikan dari berbagai sumber dengan menyertakan contoh dari 

masing-masing jenis sastra Melayu klasik. Untuk lebih jelasnya isi 

bahan ajar dapat dilihat pada gambar 4.31 berikut. 
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Materi jenis sastra Melayu 

Materi karakterististik 

sastra Melayu 

Materi pengertian sastra 

Melayu 
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Gambar 4.31 Materi Bahan Ajar sesuai Prinsip Kecukupan 

Mengacu pada prinsip relevansi, materi apresiasi sastra 

Melayu klasik yang dikembangkan meliputi pemaparan cara/teknik 

mengapresiasi sastra Melayu klasik dan pencantuman latihan 

mengapresiasi sastra Melayu klasik. Untuk lebih jelasnya gambaran 

profil materi bahan ajar sesuai dengan prinsip relevansi dapat dilihat 

pada gambar 4.32 berikut. 

 

Materi unsur intrinsik sastra 

Melayu klasik 

Pencantuman teknik 

mengapresiasi 
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Gambar 4.32  Bahan Ajar Berdasarkan Prinsip Relevansi 

Sesuai dengan prinsip konsistensi, materi bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik yang akan dikembangkan meliputi bentuk 

rangkuman pada akhir bab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihaat pada 

gambar 4.20 berikut ini. 

  

Gambar 4.33 Materi Berdasarkan Prinsip Konsistensi 

Pencantuman Latihan 

Rangkuman pada akhir bab 



143 
 

 
 

b) Kelayakan Penyajian  

Berdasarkan kelayakan penyajian bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter dirancang sesuai dengan analisis 

kebutuhan siswa dan guru. Penyajian bahan ajar disesuaikan dengan 

prinsip pengembangan bahan ajar. 

Tabel 4.14 Profil Penyajian Bahan Ajar 

Aspek Analisis 
Kebutuhan 

Kebutuhan Prinsip 
Pengembangan 

Pengembangan 

Pen 
yajian  

Belum 
mencantumkan 
tujuan 
pembelajaran 

Perlu 
pencantuman 
tujuan 
pembelajaran 
yang jelas 

Prinsip relevansi a) Tujuan 
pembelajaran 
dicantumkan secara 
eksplisit sehingga 
mudah dipahami. 

b) Tujuan 
pembelajaran 
ditandai dengam 
simbol perjalanan 
sesorang untuk 
mencapai ilmu 

Penyajian bahan 
ajar kurang sesuai 
dengan 
kebutuhan siswa 

Bahan ajar 
yang 
membantu 
siswa dalam 
pencapaian 
standar 
kompetensi 
dan  
kompetensi 
dasar  

Prinsip 
kecukupan 

a) Penyajian materi 
yang dapat  
membantu siswa 
untuk 
mengidentifikasi 
struktur unsur 
intrinsik sastra 
melayu klasik. 

b) Penyajian materi 
ditandai dengan 
simbol buku ilmu 
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Bahan ajar yang 
disajikan sulit 
dipahami 

Bahan ajar 
yang 
menjelaskan 
materi secara 
runtut dan 
menyajikan 
contoh pada 
setiap materi 

Prinsip 
konsistensi 

Pengembangan 
penyajian bahan ajar: 
a) penjelasan 

pengertian sastra 
melayu klasik 
disertai contoh 
sastra melayu 
klasik 

b) penjelasan jenis-
jenis sastra melayu 
klasik disertai 
contoh 

c) penjelasan 
mengenai teknik 
mengidentifikasi 
sastra Melayu 
klasik disertai 
contoh 

d) penyajian contoh 
ditandai dengan 
simbol nada 
penyelaras 

Belum 
mencantumkan 
nilai karakter. 

Mencantumk
an nilai-nilai 
karakter 
secaara 
eksplisit. 

Prisip relevansi 
a) Mencantumkan 

nilai-nilai karakter 
secara eksplisit 
sesuai dengan isi 
sastra Melayu 
klasik. 

b) Penyajian nilai 
karakter ditandai 
dengan simbol 
diamond 

Pencantuman 
rangkuman 

Perlunya 
penyajian 
rangkuman 
pada setiap 
akhir bab 

Prinsip 
konsistensi 

a) Menyajikan 
rangkuman pada 
setiap akhir bab. 

b) Penyajian 
rangkuman 
ditandai dengan 
simbol peti 
penyimpan ilmu 

Pencantuman Perlunya Prinsip a) Penyajian latihan 
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latihan pada akhir 
bab 

pencantuman 
latihan pada 
setiap akhir 
bab 

konsistensi pada akhir bab 
yang disesuaikan 
dengan model 
pembelajaran 
CIRC 

b) Penyajian latihan 
ditandai dengan 
simbol tangga 
ujian 

 

Penyajian tujuan pembelajaran disajikan sesuai dengan 

prinsip relevansi. Tujuan pembelajaran disajikan secara eksplisit, hal 

ini bertujuan untuk memudahkan siswa dan guru memahami tujuan 

pembelajaran yang sedang dilakukan. Untuk memberikan ciri pada 

penyajian tujuan pembelajaran maka ditandai dengan simbol berupa 

perjalanan seseorang. Simbol ini memiliki makna bahwa setiap 

perjalanan selalu memiliki tujuan, sebagaimana pembelajaran yang 

sedang dilakukan.  

Penyajian materi bahan ajar disajikan sesuai dengan prinsip 

kecukupan. Materi disajikan dengan memperhatikan kebutuhan 

siswa dalam pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang dibelajarkan. Penyajian materi dalam bahan ajar ini disesuaikan 

untuk  pembelajaran yang menggunakan model CIRC di dalam 

kelas. Untuk memberikan ciri pada penyajian materi materi maka 

ditandai dengan simbol buku ilmu. Simbol ini memiliki makna 

bahwa buku ilmu berisi materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa 
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dan guru dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.34 Penyajian Bahan Ajar 

 
Contoh dalam pengembangan bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik disajikan berdasarkan prinsip konsistensi.  Masing-

masing contoh karya sastra Melayu klasik disajikan setelah 

pemaparan materi hakikat sastra Melayu klasik dan jenis-jenis sastra 

Melayu klasik. Untuk memberikan ciri pada penyajian contoh, maka 

ditandai dengan simbol nada penyelaras. Simbol ini bermakna bahwa 

kehadiran penyaian contoh dimaksudkan untuk menyelaraskan 

pemahaman siswa mengenai jenis-jenis sastra melayu klasik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik disajikan dengan mengacu 

Tujuan pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan simbol 

perjalanan seseorang. 

Materi pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan simbol buku 
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pada prinsip relevansi. Dalam bahan ajar ini nilai karakter yang 

terkandung dalam naskah sastra Melayu disajikan ssecara eksplisit, 

hal ini bertujuan untuk menuntun dan menasihati siswa dalam 

bertingkah laku. Untuk memberikan ciri pada penyajian nilai 

kaarakter, maka ditandai dengan simbol diamond. Simbol diamond  

memiliki makna bahwa nilai karakter yang terkandung dalam sastra 

Melayu klasik sangat berharga sehingga hendaknya mampu menjadi 

suritauladan bagi siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar berikut 

 

Gambar 4.35 Penyajian Contoh dan Nilai Karakter 

 
Penyajian rangkuman dalam pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik ini mengacu pada prinsip konsistensi. 

Rangkuman disajikan pada setiap akhir bab yang diringkas dalam 

satu kolom. Untuk memberikan ciri pada penyajian rangkuman, 

maka setiap rangkuman ditandai dengan simbol peti penyimpan 

Contoh yang disajikan dengan 

simbol nada penyelaras 

Nilai karakter yang disajikan 

dengan simbol diamond. 
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ilmu. Simbol ini menggambarkan bahwa seluruh cakupan materi 

yang telah dibahas terkumpul menjadi satu dalam sebuah peti 

penyimpan ilmu. Uuntuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.36 Penyajian Rangkuman 

 
Penyajian latihan atau evaluasi dalam pengembangan bahan 

ajar apresiasi sastra Melayu klasik ini mengacu pada prinsip 

konsistensi. Evaluasi disajikan pada setiap akhir bab. Tujuan 

penyajian evaluasi adalah sebagai alat ukur pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah dibelajarkan. Penyajian evaluasi ini di 

susun sesuai dengan model pembelajaaran yang digunakan yakni 

model CIRC. Penyajian evaluasi ini disusun sesuai dengan prinsip 

model CIRC yakni kooperatif. Evaluasi menuntut  siswa untuk 

saling bekerjasama dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam 

Penyajian rangkuman yang 

disimbolkan dengan peti 

penyimpan ilmu 
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evaluasi. Penyajian evaluasi ditandai dengan simbol tangga. Tangga 

ini memiliki makna bahwa tahap evaluasi adalah ujian untuk 

mencapai kenaikan tingkatan tahapan pemahaman siswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

Gambar 4. 37 Penyajian Evaluasi 

 

e) Kelayakan Bahasa/Keterbacaan 

Berdasarkan kelayakan bahasa/ Keterbacaan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter dirancang 

Penyajian evaluasi yang 

disimbolkan dengan tangga ujian. 

Evaluasi yang disesuaikan 

dengan prinsip model CIRC 
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berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan siswa. penggunaan 

bahasa/keterbacaan disesuaikan dengan prinsip pengembangan 

bahan ajar 

Tabel 4.15 Profil Bahasa/Keterbacaan Bahan Ajar 

Aspek Analisis 
Kebutuhan 

Kebutuhan Prinsip 
Pengembangan 

Pengembangan 

Bahasa/Ke
t
e
r
b
a
c
a
a
n

Bahasa 
yang 
digunakan 

Bahasa 
Indonesia 
yang baik 
dan benar 

Prinsip relevansi Pengembangan bahan 
ajar: 
a) penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik 
dan benar pada 
pemaparan materi 
sastra Melayu klasik 

b) penggunaan Bahasa 
Indonesia yang baik 
dan benar dalam 
latihan yang terdapat 
pada setiap akhir bab 

c) penggunaan Bahasa 
Indonesia yang baik 
dan benar pada 
pemaparan 
terjemahan teks sastra 
melayu klasik 

Jenis 
kalimat 
yang 
digunakan 

Penggunaan 
kalimat-
kalimat 
sederhana 
dan jenis 
kalimat 
majemuk 
setara 

Prinsip relevansi Pengembangan bahan 
ajar: 
a) penggunaan kalimat 

sederhana dan 
kalimat majemuk 
setara pada 
pemaparan sastra 
Melayu klasik 

b) penggunaan kalimat 
sederhana pada 
latihan yang terdapat 
dalam setiap akhir 
bab 

c) penggunaan kalimat 
sederhana pada 
pemaparan 
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terjemahan teks sastra 
Melayu klasik 

Mengacu pada prinsip relevansi pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter meliputi 

penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan penggunaan 

kalimat sederhana. Penggunaan kalimat disesuaikan dengan tingkat 

keterbacaan siswa Sekolah Menengah Atas. 

 

 

Gambar 4.38 Keterbacaan Bahan Ajar Berdasarkan Prinsip Relevansi 

Penggunaan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Penggunaan kalimat sederhana 
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d) Kelayakan Grafika 

Kelayakan grafika bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan 

siswa dan guru. Grafika bahan ajar disesuaikan dengan prinsip 

pengembangan bahan ajar. 

Tabel 4.16 Profil Grafika Bahan Ajar 

Aspek Analisis 
Kebutuhan 

Kebutuhan Prinsip 
pengembangan 

Pengembangan 

Grafika  Judul yang 
diinginkan  
siswa 

Terampil 
Mengapresia
si Sastra 
Melayu 

Prinsip relevansi Pengembangan 
bahan ajar: 
pemilihan judul 
disesuaikan dengan 
isi bahan ajar 

pewarnaan 
sampul,  

Penggunaan 
warna yang 
cerah dan 
lebih dari 
satu warna 

Prinsip relevansi Penggunaan bahan 
ajar: 
a) pengguaan 

warna yang 
cerah untuk 
sampul 

b) pemilihan 
warna sampul 
menggunakan 
lebih dari satu 
warna 

c) warna yang 
dipilih 
disesuaikan 
dengan tema 
bahan ajar yang 
disajikan 

ketebalan 
buku 

Antara 50-80 
halaman 

Prinsip relevansi Pengembangan 
bahan ajar: 
Ketebalan bahan 
ajar yang akan 
dikembangkan 
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antara 50-80 
halaman sesuai 
dengan keinginan 
responden 
 

ukuran buku A5 (148 X 
210 mm) 

Prinsip relevansi Pengembangan 
bahan ajar: 
Ukuran buku 
dipilih sesuai 
dengan keinginan 
responden yakni 
ukuran A5 
(148X210 mm) 

ukuran huruf 
dan bentuk 
huruf 

Times new 
roman 
dengan 
ukuran 11 

Prinsip relevansi Pengembangan 
bahan ajar: 
Penggunaan huruf 
times new roman 
dengan ukuran 11 
untuk pemaparan 
materi apresiasi 
sastra Melayu 
klasik 
 

penggunaan 
ilustrasi 

Ilustrasi dan 
gambar 
pendukung 
yang sesuai 
dengan 
materi 
apresiasi 
sastra 
Melayu 
klasik 

Prinsip relevansi Penggunaan bahan 
ajar: 
a) penggunaan 

ilustrasi yang 
mendukung 
materi apresiasi 
sastra melayu 
klasik 

b) penggunaan 
ilustrasi sampul 
yang 
disesuaikan 
dengan bahan 
ajar apresiasi 
sastra Melayu 
klasik 

Mengacu pada prinsip relevansi, pengembangan bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter dirancang 
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berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan siswa. Sampul depan 

dirancang dengan komposisi warna yang disukai oleh siswa agar 

menarik bagi siswa disertai penataan gambar dan tulisan pada 

sampul. Pada sampul depan terdapat judul bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter yang sesuai dengan pilihan siswa 

yakni “Terampil Mengapresiasi sastraMelayu Klasik”, pada sampul 

belakang terdapat penjelasan isi bahan ajar yang disampaikan. Untuk 

lebih jelasnya sampul depan bahan ajar dapat dilihat pada gambar 

4.38 berikut. 

 

 

Gambar 4.39 Sampul Depan Bahan Ajar Berdasarkan Prinsip Relevansi 
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4.3.1.2 Silabus Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Setelah menyusun prototype bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik bermuatan karakter, pada subbab ini akan disajikan 

silabus bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 

Tabel 4.17 Silabus Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan 

Karakter 

No Bagian Buku Isi Bahan Ajar 

1 Pendahuluan  a) Prakata 

b) Daftar Isi 

c) Jabaran Kompetensi Dasar 

d) Tujuan dan manfaat 

2 Bab 1 Sastra melayu 

klasik 

a) Pengertian sastra Melayu klasik 

Pengertian sastra Melayu klasik dijelaskan 

darri berbagai sumber sehingga siswa 

mampu menyimpulkan pengertian 

sastraMelayu klasik. 

b) Karakteristik sastra Melayu klasik 

Karakteristik berisi penjelasan mengenai 

ciri khusus yang membedakan sastra 

Melayu dengan karya sastra lain.  

c) Rangkuman 

d) Evaluasi  

3 Bab 2 jenis-jenis sastra a) Jenis-jenis puisi lama 
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Melayu klasik  Subbab ini menjelaskan jenis-jenis puisi 

lama yang meliputi bidal, pantun, 

karmina, gurindam, syair, dan seloka. 

b) Jenis-jenis prosa lama 

Subbab ini menjelaskan jenis-jenis prosa 

lama yang meliputi dongeng, cerita 

jenaka, legenda, mite, sage, parabel, fabel, 

dan hikayat. 

c) Rngkuman 

d) Evaluasi  

4 Bab 3 unsur intrinsik 

sastra Melayu klasik 

a) Tema 

Berisi penjelasan mengenai pengertian 

tema  

b) Alur 

Berisi penjelasan mengenai pengertian 

alur 

c) Penokohan 

Berisi penjelasan mengenai pengertian 

penokohan  

d) Lattar/setting 

Berisi penjelasan mengenai pengertian 

lattar/ setting   

e) Amanat 

Berisi penjelasan mengenai pengertian 

amanat 

f) Rangkuman 
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g) Evaluasi 

5 Bab 4 mengidentifikasi 

sastra Melayu klasik 

a) identifikasi tema 

Pada subbab ini dipaparkan teknik 

mengidentifikasi tema 

b) identifikasi alur 

Pada subbab ini dipaparkan teknik 

mengidentifikasi alur 

c) identifikasi penokohan 

Pada subbab ini dipaparkan teknik 

mengidentifikasi penokohan 

 

d) identifikasi lattar/setting 

Pada subbab ini dipaparkan teknik 

mengidentifikasi setting 

e) rangkuman 

f) evaluasi  

6 Penutup  a) glosarium 

b) daftar pustaka 

c) biografi penulis  

 

4.1.4 Penilaian terhadap Prototipe Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Melayu Klasik Bermuatan Karakter untuk Siswa Kelas XI 

SMA/MA 
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Setelah menyusun prototipe bahan ajar apresesiasi sastra Melayu 

klasik bermuatan karakter, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

pengguna terhadap prototipe bahan ajar apreseiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter. 

Pada subbab ini dipaparkan hasil uji validasi prototipe bahan ajar 

aparesiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk meningkatkan 

keterampilan mengapresiasi sastra Melayu klasik siswa kelas XI SMA/MA. 

Hasil penilaian yang akan dipaparkan ini meliputi dua hal, yaitu (1) 

penilaian guru dan (2) penilaian siswa.  

 

4.1.4.1 Penilaian Guru terhadap Prototipe Pengembangan Bahan Ajar 

Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Hasil penilaian  protipe bahan ajar apresiasi sastra melayu Klasik 

bermuatan karakter ini dilakukan oleh tiga orang pengguna bahan ajar, yaitu 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI SMA/MA. Penilaian 

dilakukan dengan rentang skor antara 1-4 dengan kategori penilain pada tiap 

dimensi yang dapat dilihat pada lampiran.  

1) Aspek Materi/ Isi Bahan Ajar  

Pada aspek ini pemberian penilaian meliputi kecocokan bahan 

ajar dengan materi pokok dalam kurikulum, keterpaduan materi, 

kesesuai pengayaan dengan kurikulum, dan kebenaran penerapan prinsip 

keterampilan mengapresiasi sastra Melayu. Hasil penilaian tersebut 

dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
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Gambar 4.40 Grafik Penilaian Aspek Materi 

 

Keterangan: 

A =  Materi keterampilan apresiasi sastra Melayu dimuat secara proporsional 

B =  Materi keterampilan dikembangkan secara terpadu 

C =  Materi diserahkan pada proses pembelajaaran 

D =  Kebenaaran menerapkan prinsip keterampilan mengapresiasi sastra Melayu 

E =  Penggunaan kata, kalimat, wacana menimbulkan dorongan dan pengahargaan 

terhadap salah satu tujuan pendidikan 

F =  Struktur kebahasaan bahan ajar yang dikembangan tersaji sesuai dengan 

pikiran, perasaan dan etika siswa SMA. 

G =  Apakah bahasa yang digunakan etis, estetis dan komunikatif. 

H =  Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah? 

Berdasarkan grafik di atas dapat didiskripsikan bahwa, nilai yang 

diperoleh pada aspek materi keterampilan apresiasi sastra Melayu 

dimuat secara proporsional adalah 83,3. Pada aspek materi keterampilan 

dikembangkan secara terpadu diperoleh nilai 75. Nilai 83,3 diperoleh 

dari aspek materi diserahkan pada proses pembelajaaran dan pada aspek 
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kebenaaran menerapkan prinsip keterampilan mengapresiasi sastra 

Melayu.  Pada aspek penggunaan kata, kalimat, wacana menimbulkan 

dorongan dan pengahargaan terhadap salah satu tujuan pendidikan 

diperoleh nilai 91,6. Aspek struktur kebahasaan bahan ajar yang 

dikembangan tersaji sesuai dengan pikiran, perasaan dan etika siswa 

SMA diperoleh nilai 83,3. Aspek  bahasa yang digunakan etis, estetis 

dan komunikatif diperoleh nilai 91,6. Pada aspek terkhir yaitu 

kesesuaian bahasa dengan kaidah diperoleh nilai 83,3. Nilai rata-rata 

yang diperoleh pada aspek materi berkategori baik.  

Dalam hal ini isi materi yang terdapat pada bahan ajar yang telah 

dikembangkan sudah cukup baik, dan mampu menunjang pembelajaran 

apresiasi sastra Melayu klasik. Adapun saran yang diberikan oleh guru 

adalah sebaiknya menambahkan beberapa contoh dari masing-masing 

jenis sastra Melayu klasik. 

 

2) Aspek Penyajian 

Pada aspek ini pemberian penilaian meliputi, penyajian tujuan 

pembelajaran dan penyajian materi. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada grafik berikut ini: 
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Gambar 4.41 Grafik Penilaian Aspek Penyajian 

Keterangan: 

A =  Pencantuman tujuan pembelajaran 

B =  Kesesuaian materi, penyajian materi dan pembahasannya. 

C =  Materi keterampilan mengapresiasi sastra Melayu diarahkan pada kegiatan 

berbahasa secara konkret yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 

D =  Penyajian bahan ajar mudah dipahami oleh siswa 

E =  Bahan ajar dilengkapi dengan daftar pustaka 

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan  pada aspek pencantuman 

tujuan pembelajaran nilai yang diperoleh adalah sebanyak 75. Pada 

aspek kesesuaian materi, penyajian materi dan pembahasannya diperoleh 

nilai sebanyak 83,3. Nilai 75 diperoleh pada aspek materi keterampilan 

mengapresiasi sastra Melayu diarahkan pada kegiatan berbahasa secara 

konkret yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Pada aspek 

penyajian bahan ajar mudah dipahami oleh siswa  diperoleh nilai 66,6 

dan pada aspek bahan ajar dilengkapi dengan daftar pustaka nilai yang 

diperoleh sebanyak 91,6. 
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Nilai rata-rata yang diperoleh pada aspek ini adalah berkategori 

baik. Guru-guru tersebut berpendapat bahwa materi yang disajikan 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

3) Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Pada aspek ini pemberian penilain meliputi, penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dan penggunaan bahasa laras keilmuan. 

Penilaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

Keterangan: 
 
A = Penyampain bahan ajar menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
B = Penggunaan bahasa laras keilmuan 

Berdasarkan grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa pada 

aspek penyampain bahan ajar menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar diperoleh nilai 83,3. Pada aspek penggunaan bahasa laras 

keilmuan diperoleh nilai 75. Nilai rata-rata yang diperoleh pada aspek 

bahasa dan keteterbacaan berkategori baik. 

 

4) Aspek Grafika 

Gambar 4.42 Grafik Penilaian Aspek Bahasa/Keterbacaan 
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Pada aspek ini  pemberian penilaian meliputi perwajahan sampul, 

bentuk dan ukuran buku, dan penggunaan ilustrasi. Hasil penilain 

tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.43 Grafik Penilaian Aspek Grafika 

 
Keterangan: 
 
A = Pemilihan warna pada sampul
B = Penataan gambar pada cover 
C = Penataan tulisan pada cover
D = Desain bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa SMA 
E = Ketebalan bahan ajar disajikan dengan proporsional
F = Ukuran huruf jelas dan nyaman 
G = Kesesuaian ilustrasi
H = Penataan ilustrasi sesuai 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dideskripsikan pada aspek 

pemilihan warna pada sampul diperoleh nilai 66,6. Pada aspek penataan 

gambar pada cover diperoleh nilai 75. Aspek penataan tulisan pada 

cover diperoleh nilai 83,3. Aspek desain bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan siswa SMA diperoleh nilai 83,3. Pada aspek ketebalan bahan 

ajar disajikan dengan proporsional diperoleh nilai 66,6. Aspek ukuran 
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huruf jelas dan nyaman dieroleh nilai 75. Nilai 83,3 diperoleh dari aspek 

kesesuaian ilustrasi. Pada aspek terakhir yaitu aspek kesesuai penataan 

ilustrasi diperoleh nilai 66,6. 

 Jadi rata-rata nilai pada kategori ini adalah cukup. Adapun saran 

perbaikan yang diberikan oleh guru adalah sebaiknya sampul yang 

digunakan lebih menggambarkan keseluruhan isi bahan ajar yang 

dikembangkan. 

 

4.1.4.2 Penilaian Siswa terhadap Prototipe Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

Hasil penilaian siswa terhadap prototipe buku pengayaan menulis 

surat dinas ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian 10 siswa dari SMA 

Negeri 1 Tengaran. Berikut penjabaran penilaian siswa terhadap 

prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. 
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Gambar 4.44 Grafik Hasil Penilaian Siswa 

 

Keterangan: 

 
A =  Materi bahan ajar mudah dipahami 

B =  Penataan bab teratur dan menyenangkan 

C =  Bahasa dan kalimat mudah dipahami 

D =  Judul dan sampul buku menarik dan sesuai dengan isi buku 

E =  Huruf/ tulisan terbaca dengan jelas 

F =  Ukuran buku sudah sesuai 
 

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa, sebanyak 7 

siswa sangat setuju bahwa materi yang terdapat dalam bahan ajar 

apresiasi sastra melayu klasik mudah dipahami. Dua dari 10 siswa 

menyatakan setuju, menurut mereka contoh-contoh yang terdapat dalam 
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bahan ajar tersebut dapat memudahkan mereka dalam memahami materi.  

Sedangkan 1 siswa menyatakan kurang setuju.  

Delapan dari 10 menyatakan sangat setuju dengan penataan bab 

yang terdapat dalam pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik, sedangkan 2 siswa menyatakan setuju dengan alasan penataan 

bab tersebut dapat memudahkan mereka memahami materi sastra 

melayu klasik. 

Sebanyak 8 siswa menyatakan sangat setuju dan 2 siswa 

menyatakan setuju bahwa bahasa dan kalimat yang terdapat dlam 

pengembangan bahan ajar apresiasi sastra melayu klasik ini mudah 

dipahami. 

Pada aspek judul dan sampul buku, 3 dari 10 siswa mengaku 

sangat setuju dengan kesesuaian judul dan sampul. Empat siswa 

menyatakan setuju, dengan alasan pemilihan warna pada sampul sesui 

dengan isi bahan ajar. Dua siswa menyatakan kurang setuju dan 1 siswa 

tidak setuju dengan pemilihan sampul bahan ajar. 

Pada aspek huruf dan tulisan seluruh siswa sepakat bahwa huruf 

dan tulisan pada bahan ajar dapat terbaca dengan jelas. 

Tujuh dari 10 siswa menyatakan sangat setuju dengan ukuran 

buku yang dipilih. Satu siswa mengaku setuju, dan terdapat dua siswa 

menyatakan kurang setuju dengn ukuran yang dipilih, alasan mereka 

adalah ukuran B5 terlalu besar jika dibawa ke sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

menurut penilaian siswa, bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik  ini 

sudah baik dan layak untuk digunakan. Materi/isi buku mudah mereka 

pahami, penataan bab sudah teratur dan menyenangkan. Bahasa yang 

digunakan dalam penyampaian materi/isi buku ini menurut penilaian 

siswa mudah dipahami. Judul dan sampul buku menarik dan sesuai 

dengan isi buku. Huruf cetak/tulisan yang digunakan sudah terbaca 

dengan jelas. Ukuran buku sudah sesuai dengan harapan siswa.  

 

4.1.5 Hasil Perbaikan terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu 

Klasik Bermuatan Karakter 

Setelah dilakukan uji validasi prototipe bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik secara terbatas kepada guru, didapatkan hasil penilaian dan 

saran masukan sebagai dasar perbaikan bahan ajar apresiasi sastra Melayu. 

Berikut hasil perbaikan prototipe bahan ajar apresiasi sastra  Melayu klasik 

bermuatan karakter. 

4.1.5.1 Isi Materi 

Dari hasil penilaian prototipe bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik bermuatan karakter mengenai isi materi bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik, secara umum saran perbaikan bahan ajar apresiasi satra 

Melayu klasik bermuatan karakter adalah menambahkan contoh pada 

masing-masing jenis karya sastra Melayu klasik, agar memudahkan siswa 

memahami jenis sastra Melayu klasik. 
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(a) Sebelum  

  

 

(b) Sesudah 

 

Gambar 4.45 Perbaikan Isi Bahan Ajar 

 
Gambar 4.44  di atas menunjukan isi materi pada pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan karakter. Gambar 4.44a 

menunjukkan isi materi sebelum perbaikan. Materi pada gambar tersebut 

belum menyertakan contoh dari jenis sastra Melayu klasik. Gambar 4.44b 

menunjukan isi materi bahan ajar setelah mengaami perbaikan. Materi pada 

Belum mencantumkan 

contoh 

Mencantumkan contoh, 

dari jenis sastra Melayu 

klasik 
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gambar tersebut sudah menyertakan contoh dari jenis sastra Melayu klasik 

yang sedang dipaparkan. 

Selain masukkan dari guru, dosen pembimbing juga memberikan 

masukkan pada isi materi pengembangan bahan ajar apresiasi satra Melayu 

klasik bermuatan karakter. Masukkan tersebut antara lain adalah dengan 

mencantumkan nilai karakter dari masing-masing contoh sastra Melayu 

klasik secara eksplisit. 

(a) Sebelum  

 

 

 

 

 

 

 

Belum mencantumkan 

nilai karakter 
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(b) Sesudah  

  

Gambar 4.45 Perbaikan Pencantuman Isi Bahan Ajar 

Gambar 4.45 manunjukan gambar pada isi materi pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik. Gambar 4.45a adalah gambar isi 

materi sebelum perbaikan, yaitu belum mencantumkan nilai karakter yang 

terdapat dalam contoh sastra Melayu klasik. Gambar 4.45b adalah gambar 

setelah perbaikan, pada materi tersebut telah mencantumkan nilai karakter 

secara eksplisit dari masing-masing contoh. 

Selain mencantumkan nilai karakter, perbaikan juga dilakukan pada 

penyajian  

 

4.1.5.2 Sampul Bahan Ajar 

Perbaikan yang dilakukan pada sampul bahan ajar yang 

dikembangkan adalah mengubah gambar dan warna gambar yang semula 

Pencantuman nilai 

karakter secara 

eksplisit 
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belum menggambarkan isi bahan ajar secara keseluruhan menjadi lebih 

sesuai. Berikut hasil perbaikan sampul bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

lasik bermuatan karakter. 

(a) Sebelum     

    

(b) Sesudah 

            

Gambar 4.46 Perbaikan Sampul Pengembangan Bahan Ajar 

 
Gambar 4.46 menggambarkan perwajahan sampul pengembangan 

bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan katakter. Pada gambar 
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4.46a warna terlalu terang dan hanya menggambarkan salah satu jenis satra 

Melayu klasik. Gambar 4,46b adalah gambar perwajahan sampul setelah 

mengalami perbaikan. Gambar yang terdapat pada sampul 4.46b lebih 

menggambarkan keseluruhan isi sastra Melayu klasik secara umum. 

 

4.1.6 Keunggulan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik ini dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, sehingga dihasilkan 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, psikologis siswa, dan tujuan 

pembelajaran mengapresiasi sastra Melayu. Secara umum, bahan ajar 

apresiasi sastra Melayu klasik ini memiliki keunggulan yang kemudian 

menjadi karakteristik khas berbeda dengan bahan ajar lain, di antaranya: 

a) Jika dibandingkan dengan bahan ajar lain, bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik ini akan lebih efektif jika diterapkan dalam pembelajaran 

apresiasi sastra Melayu klasik. 

b) Bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik ini memiliki ukuran medium 

dan ketebelan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

c) Cerita-cerita yang terdapat dalam bahan ajar yang dikembangkan memiliki 

nilai moral dan nilai karakter yang dapat dipetik oleh siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik 

bermuatan karakter sangat tepat jika diterapkan dalam pembelajaran 

apresiasi sastra Malayu klasik. 
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4.1.7 Kekurangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik 

Bermuatan Karakter 

Selain memiliki kelebihan bahan ajar apresiasi sastraMelayu klasik 

ini juga memiliki kekurangan, yaitu cerita yang disajikan masih secara 

terbatas. Selain itu cara menyajikan bahan ajar juga masih sangat sederhana 

sehingga tingkat kepuasan sebagai salah satu bahan ajar bergantung pada 

siswa dan guru sendiri. 

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur 

penelitian. Namun demikian, tidak dapat dihindarkan adanya kekurangan 

dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian perlu 

diungkapkan agar tidak terjadi kesesatan dalam penggunaan hasilnya. 

Keterbatasan yang dimaksud menyangkut beberapa aspek, yaitu: (1) subjek 

penelitian, (2) instrumen penelitian, (3) isi bahan ajar, (4) latar pengisian 

angket kebutuhan, dan (5) penyusunan bahan ajar. Uraian dari keempat 

aspek tersebut sebagai berikut. 

Pertama, subjek peneltian adalah siswa dan guru sekolah menengah 

atas dan Madrasah Aliyah yang diambil dari tiga sekolah yang berbeda di 

Kabupaten Semarang, yaitu SMA N 1 Suruh, SMA N 1 Tengaran, dan 

MAN Suruh. Siswa yang diambil sampel dari tiap-tiap sekolah adalah 10 

siswa. Guru yang menjadi subjek penelitian dalam hal ini adalah satu guru 

pengampu bahasa Indonesia kelas XI pada tiap sekolah. Pemakaian subjek 
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penelitian tersebut masih terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. 

Apabila subjek penelitian yang digunakan untuk sampel lebih banyak, akan 

memungkinkan hasil penelitian yang lebih akurat. 

Kedua, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah 

instrumen baku sehingga memungkinkan data yang diperoleh tidak 

sebagaimana mestinya. 

Ketiga, pertanyaan tentang kebutuhan isi bahan ajar pada angket 

kebutuhan siswa dan guru masih kurang, pertanyaan mengenai isi bahan ajar 

hanya beberapa butir soal saja, sehingga masih ditemukan banyak 

kekurangan pada isi bahan ajar.  

Keempat, pengisian angket kebutuhan guru  tidak diawasi peneliti 

secara langsung namun memberikan waktu kepada guru yang memunginkan 

pengisian tidak dilakukan sendiri oleh responden. 

Kelima, desain pengembangan bahan ajar baik dari segi pewarnaan, 

ilustrasi gambar, maupun layout belum menggunakan tenaga profesional 

dalam pembuatannya, melainkan disusun sendiri oleh peneliti sehingga 

masih memungkinkan banyak kekurangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik bermuatan karakter untuk siswa sekolah menengah atas 

dipaparkan simpulan sebagai berikut. 

1) Kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan bahan ajar apresiasi 

sastra Melayu klasik bermuatan karakter meliputi: a) muatan isi dalam 

pengembahan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik adalah 

pengertian sastra Melayu klasik, jenis-jenis sastra Melayu klasik, contoh 

dari masing-masing jenis satra Melayu klasik, nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam sastra Melayu klasik, b) bentuk fisik bahan ajar apresiasi 

sastra melayu klasik yang terdiri atas perwajahan sampul (cover) bahan 

ajar menggunakan warna-warna yang disesuaikan dengan isi bahan ajar 

apresiasi satra Melayu klasik bermuatan karakter, jenis huruf times new 

roman, dan ukuran buku B5. 

2) Karakteristik bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik bermuatan 

karakter mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang 

memiliki nilai relevansi, konsistensi dan kecukupan diperoleh 

karakteristik bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik meliputi: (a) 

bahan ajar apresiasi satra Melayu klasik memiliki relevansi yang sesuai 

dengan kehidupan sosial peserta didik, (b) bahan ajar sastra Melayu 
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klasik memiliki nilai-nilai karakter yang secara tidak langsung menuntun 

dan menasihati siswa dalam bertingkah laku, (c) materi menunjang 

pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik.  Serta dilengkapi dengan 

terjemahan karya sastra Melayu yang diharapkan mampu memudahkan 

siswa dalam mengapresiasi sastra Melayu klasik. 

3) Hasil pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik berisi 

materi yang dikembangkan berdasarkan prinsip pengembangan yakni, 

kelayakan materi, kelayakan penyajian, kelayakaan bahasa/keterbacaan 

dan kelayakan grafika. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 

1) Guru bahasa Indonesia hendaknya memilih model pembelajaran CIRC 

dalam pembelajaran apresiasi sastra Melayu klasik. 

2) Penelitian pengembangan bahan ajar apresiasi sastra Melayu klasik ini 

hendaknya dapat dilanjutkan dalam  penilitian tindakan kelas untuk 

mengatasi rendahnya kualitas pembelajaran apresiasi sastra Melayu 

klasik yang disebabkan oleh minimnya bahan ajar apresiasi sastra 

Melayu klasik. 

3)  Para pemerhati pendidikan hendaknya dapat bersinergi untuk 

mengadakan pengembangan terhadap bahan ajar apresiasi sastra Melayu 

klasik jenis puisi atau prosa lain agar bahan ajar yang berkenaan dengan 
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sastra Melayu klasik semakin beragam dan memudahkan siswa dalam 

mencapai kompetensi dasar.  
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Lampiran 1 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA SMA TERHADAP KEBUTUHAN 

BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA MELAYU BERMUATAN 

KARAKTER UNTUK SISWA  

KELAS XI SMA/MA  

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas diri kalian pada tempat yang telah disediakan. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

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

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4. Jawaban yang kalian berikan boleh lebih dari satu. 

5. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, tuliskan jawaban kalian 

pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

6. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang kalian berikan di tempat 

jawaban yang tersedia. 

 

 

 

 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Nama Sekolah : 
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NO PERNYATAAN YA/SETUJU TIDAK/TIDAK 

SETUJU 

Aspek Materi 

1. Materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu yang sudah ada di lapangan 

telah memadai 

  

2. Materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu yang akan dibuat harus disertai 

contoh mengapresiasi sastra melayu 

  

3. Materi keterampilan mengapresiasi 

sastra melayu dijelaskan dengan rinci 

dan uraian yang panjang 

  

4. Materi keterampilan mengapresiasi 

sastra melayu dijelaskan dengan 

singkat  

  

5. Perlu adanya penjelasan tentang 

pengertian sastra melayu pada materi 

pengayaan mengapresiasi sastra 

melayu 

  

6. Perbedaan antara sastra melayu klasik 

dengan sastra baru juga perlu 

dijelaskan dalam materi pengayaan 
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mengapresiasi sastra melayu 

7.  Bahasa sastra melayu perlu dijelaskan 

dalam materi pengayaan apresiasi 

sastra melayu 

  

8. Bahasa sastra melayu dijelaskan 

dengan rinci namun tanpa contoh 

  

9. Bahasa sastra melayu dijelaskan 

dengan singkat dan tanpa glosarium 

  

10. Bahasa sastra melayu dijelaskan 

dengan singkat dan disertai glosarium 

  

11. Bagian-bagian sastra melayu klasik 

perlu dijelaskan dalam materi 

pengayaan menulis mengapresiasi 

sastra melayu klasik 

 

  

NO PERNYATAAN YA/SETUJU TIDAK/TIDAK 

SETUJU 

12.. Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan 

menyeluruh (langsung semua bagian) 

secara singkat  

  

13. Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan 

per bagian dengan singkat (tanpa 

contoh) 
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14. Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan 

per bagian dengan singkat dan disertai 

contoh 

  

15. Perlu adanya penjelasan tentang cara 

atau teknik mengapresiasi sastra 

melayu 

  

16. Cara/ teknik mengapresiasi sastra 

melayu dijelaskan secara langsung 

(tanpa tahapan) 

  

17. Cara/ teknik mengapresiasi sastra 

melayu dijelaskan per tahap dengan 

singkat 

  

18. Cara/ teknik mengapresiasi sastra 

melayu diikuti dengan latihan untuk 

mengapresiasi sastra melayu 

  

23. Perlu dituliskan rangkuman pada akhir 

bab pengayaan apresiasi sastra melayu 

 

  

Aspek Penyajian 

24. Perlu dicantumkan tujuan 

pembelajaran dalam materi pengayaan 

apresiasi sastra melayu 
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25. Materi pengayaan yang menarik adalah 

materi pengayaan yang memberi 

tantangan dengan tugas yang harus 

diselesaikan 

 

  

NO PERNYATAAN YA/SETUJU TIDAK/TIDAK 

SETUJU 

26. Materi pengayaan yang menarik adalah 

Materi pengayaan yang menyajikan 

materi sesuai dengan kebutuhan siswa 

  

27. Materi pengayaan yang menarik adalah 

materi pengayaan yang menyajikan 

hal-hal baru yang belum diketahui 

siswa 

  

28. Materi pengayaan yang mudah 

dipahami adalah materi pengayaan 

yang menjelaskan materi secara 

berurutan 

  

29. Materi pengayaan yang mudah 

dipahami adalah materi pengayaan 

yang menyajikan contoh pada setiap 

materi 

  

30. Materi pengayaan yang  mudah   
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dipahami adalah materi pengayaan 

yang singkat 

31. Materi pengayaan yang  mudah 

dipahami adalah materi pengayaan 

yang tidak menggunakan bahasa asing 

atau bahasa daerah yang tidak sesuai 

  

32. Perlu dilengkapi latihan pada setiap 

bab dalam materi pengayaan apresiasi 

sastra melayu 

  

Aspek Kebahasaan/Keterbacaan 

33. Materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu ditulis dengan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

  

34. Jenis kalimat untuk menguraikan 

materi dalam materi pengayaan 

apresiasi sastra melayu ini adalah 

kalimat sederhana 

 

  

NO PERNYATAAN YA/SETUJU TIDAK/TIDAK 

SETUJU 

35. Materi pengayaan menggunakan 

kalimat majemuk setara 

  

36.  Materi pengayaan menggunakan   
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kalimat majemuk bertingkat 

Aspek Grafika 

    

37. Judul yang saya inginkan adalah “Mari 

Mengapresiasi Sastra Melayu” 

  

38. Judul yang saya inginkan adalah 

“Terampil Mengapresiasi Sastra 

melayu” 

  

39. Judul yang saya inginkan adalah “Cara 

Asyik Mengapresiasi Sastra Melayu” 

  

40. Materi pengayaan mengapresiasi sastra 

melayu yang akan dibuat perlu disertai 

petunjuk penggunaan buku 

  

41. Sampul materi pengayaan 

menggunakan warna cerah dan 

mencolok 

  

42. Sampul materi pengayaan dibuat 

dengan lebih dari satu warna 

  

43. Sampul materi pengayaan dibuat 

dengan berwarna gelap 

  

44. Sampul materi pengayaan disertai 

ilustrasi gambar 

  

45. Jumlah halaman materi pengayaan   
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kurang dari 30 halaman 

46. Jumlah halaman materi pengayaan 

antara 30 s.d. 50 halaman 

  

47. Jumlah halaman materi pengayaan  

antara 50 s.d. 80 halaman 

  

48. Jumlah halaman materi pengayaan 

lebuh dari 80 halaman 

  

NO PERNYATAAN YA/SETUJU TIDAK/TIDAK 

SETUJU 

49.. Desain atau bentuk materi pengayaan 

mengapresiasi sastra melayu 

berukuranA4 (210 x 297 mm) 

  

50. Desain atau bentuk materi pengayaan 
apresiasi sastra melayu   berukuran A5 
(148 x 210 mm) 

  

51. Desain atau bentuk materi pengayaan 
apresiasi sastra melayu berukuran B5 
(176 x 250 mm) 

  

52. Huruf yang digunakan untuk menulis 

materi pengayaan adalah Times New 

Roman ukuran 11, contoh: Times New 

 

 

 

 

53. Huruf yang digunakan untuk menulis 

materi pengayaan adalah Microsoft san 

serif ukuran 11, contoh:  Microsoft san 

serif 
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54. Huruf yang digunakan untuk menulis 

materi pengayaan adalah Garamond 

ukuran 11, contoh: Garamond 

  

55. Huruf yang digunakan untuk menulis 

materi pengayaan adalah Arial ukuran 

11, contoh: Arial 

  

56. Perlu adanya ilustrasi atau gambar 

pendukung pada materi pengayaan 

apresiasi sastra melayu 

  

57. Gambar atau ilustrasi pendukung 

tersebut adalah gambar teks 

sastra melayu 

  

58. Gambar atau ilustrasi pendukung 

tersebut adalah gambar  

seseorang yang sedang 

membaca 

  

59. Gambar atau ilustrasi pendukung 
tersebut  bermacam-macam 
yang berhubungan dengan 
apresiasi sastra melayu 
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Lampiran 2 

Tabulasi Kebutuhan Siswa terhadap Bahan Ajar Apresiasi Sastra Melayu Klasik Bermuatan Karakter 

 
No Aspek Jumlah Siswa Intensitas Jawaban Dalam Persen (%) 

Ya Tidak Ya  Tidak  
1 Aspek Materi 30 siswa     

Materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang sudah ada 
di lapangan telah memadai 

 12 18 40 % 60 % 

Materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang akan dibuat 
harus disertai contoh mengapresiasi sastra melayu 

 27 3 90 % 10 % 

Materi keterampilan mengapresiasi sastra melayu 
dijelaskan dengan rinci dan uraian yang panjang 

 14 16 46,7 % 53, 3% 

Materi keterampilan mengapresiasi sastra melayu 
dijelaskan dengan singkat 

 16 14 53,3 % 46,7% 

Perlu adanya penjelasan tentang pengertian sastra melayu 
pada materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu 

 30 - 100% 0% 

Perbedaan antara sastra melayu klasik dengan sastra baru 
juga perlu dijelaskan dalam materi pengayaan 
mengapresiasi sastra melayu 

 30 - 100% 0% 

Bahasa sastra melayu perlu dijelaskan dalam materi 
pengayaan apresiasi sastra melayu 

 27 3 90% 10% 

Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan rinci namun tanpa  2 28 6,7 % 93,3% 
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contoh 
Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan singkat dan tanpa 
glosarium 

 3 27 10 % 90% 

Bahasa sastra melayu dijelaskan dengan singkat dan 
disertai glosarium 

 28 2 93.3% 6,7 % 

Bagian-bagian sastra melayu klasik perlu dijelaskan dalam 
materi pengayaan menulis mengapresiasi sastra melayu 
klasik 

 25 5 83, 3 % 16,7 % 

Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan menyeluruh 
(langsung semua bagian) secara singkat 

 18 12 60% 40% 

Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan per bagian dengan 
singkat (tanpa contoh) 

 2 28 6,7 % 93,3 % 

Bagian-bagian sastra melayu dijelaskan per bagian dengan 
singkat dan disertai contoh 

 27 3 90 % 10% 

Perlu adanya penjelasan tentang cara atau teknik 
mengapresiasi sastra melayu 

 28 2 93,3 % 6,7% 

Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu dijelaskan secara 
langsung (tanpa tahapan) 

 9 21 30% 70% 

Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu dijelaskan per 
tahap dengan singkat 

 25 5 83,3% 16,7% 

Cara/ teknik mengapresiasi sastra melayu diikuti dengan 
latihan untuk mengapresiasi sastra melayu 

 25 5 83,3 % 16,7 % 

Perlu dituliskan rangkuman pada akhir bab pengayaan 
apresiasi sastra melayu 

 28 2 93,3 % 6,7% 
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2 Aspek Penyajian      
  

 Perlu dicantumkan tujuan pembelajaran dalam materi 
pengayaan apresiasi sastra melayu 
 

 29 1 96,7% 3,3% 

Materi pengayaan yang menarik adalah materi pengayaan 
yang memberi tantangan dengan tugas yang harus 
diselesaikan 
 

 19 11 63,3% 36,7% 

Materi pengayaan yang menarik adalah Materi pengayaan 
yang menyajikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa 

 25 5 83,3% 16,7% 

Materi pengayaan yang menarik adalah materi pengayaan 
yang menyajikan hal-hal baru yang belum diketahui siswa 

 22 8 73,3% 26,7% 

Materi pengayaan yang mudah dipahami adalah materi 
pengayaan yang menjelaskan materi secara berurutan 

 23 7 76,7% 23,3% 

Materi pengayaan yang mudah dipahami adalah materi 
pengayaan yang menyajikan contoh pada setiap materi 

 28 2 93,3% 6,7% 

Materi pengayaan yang  mudah dipahami adalah materi 
pengayaan yang singkat 

 9 21 30% 70% 

Materi pengayaan yang  mudah dipahami adalah materi 
pengayaan yang tidak menggunakan bahasa asing atau 
bahasa daerah yang tidak sesuai 

 24 6 80% 20% 

Perlu dilengkapi latihan pada setiap bab dalam materi 
pengayaan apresiasi sastra melayu 

 25 5 83,3% 16,7% 
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3 Aspek Bahasa      

 Materi pengayaan apresiasi sastra melayu ditulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 29 1 96,7% 3,3% 

Jenis kalimat untuk menguraikan materi dalam materi 

pengayaan apresiasi sastra melayu ini adalah kalimat 

sederhana 

 25 5 83,3% 16,7% 

Materi pengayaan menggunakan kalimat majemuk setara  18 12 60% 40% 

Materi pengayaan menggunakan kalimat majemuk 

bertingkat 

 10 20 33,3% 66,7% 

4 Aspek Grafika      

 Judul yang saya inginkan adalah “Mari Mengapresiasi 

Sastra Melayu” 

 19 11 63,3% 36,7% 

Judul yang saya inginkan adalah “Terampil Mengapresiasi 

Sastra melayu” 

 22 8 73,3% 26,7% 

Judul yang saya inginkan adalah “Cara Asyik 

Mengapresiasi Sastra Melayu” 

 19 11 63,3% 36,7% 

Materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu yang akan 

dibuat perlu disertai petunjuk penggunaan buku 

 24 6 80% 20% 
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Sampul materi pengayaan menggunakan warna cerah dan 

mencolok 

 11 19 36,7% 63,3% 

Sampul materi pengayaan dibuat dengan lebih dari satu 

warna 

 25 5 83.3% 16,7% 

Sampul materi pengayaan dibuat dengan berwarna gelap  1 29 3,7% 96,3% 

Sampul materi pengayaan disertai ilustrasi gambar  29 1 96,3% 3,7% 

Jumlah halaman materi pengayaan kurang dari 30 halaman  12 18 40% 60% 

Jumlah halaman materi pengayaan antara 30 s.d. 50 

halaman 

 18 12 60% 40% 

Jumlah halaman materi pengayaan  antara 50 s.d. 80 

halaman 

 8 22 26,7% 73,3% 

Jumlah halaman materi pengayaan lebuh dari 80 halaman  7 23 33,3% 76,7% 

Desain atau bentuk materi pengayaan mengapresiasi sastra 

melayu berukuranA4 (210 x 297 mm) 

 11 19 36,7% 63,3% 

Desain atau bentuk materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu   berukuran A5 (148 x 210 mm) 

 17 13 56,7% 43,3% 

Desain atau bentuk materi pengayaan apresiasi sastra 

melayu berukuran B5 (176 x 250 mm) 

 8 22 26,7% 73,3% 
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Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan 

adalah Times New Roman ukuran 11, contoh: Times New 

 23 7 76,7% 23,3% 

Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan 

adalah Microsoft san serif ukuran 11, contoh:  Microsoft 

san serif 

 10 20 33,3% 66,7% 

Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan 

adalah Garamond ukuran 11, contoh: Garamond 

 15 15 50% 50% 

Huruf yang digunakan untuk menulis materi pengayaan 

adalah Arial ukuran 11, contoh: Arial 

 20 10 66,7% 33,3% 

Perlu adanya ilustrasi atau gambar pendukung pada materi 

pengayaan apresiasi sastra melayu 

 26 4 86,7% 13,3% 

Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut adalah gambar 

teks sastra melayu 

 23 7 76,7% 23,3% 

Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut adalah gambar  

seseorang yang sedang membaca 

 10 20 33,3% 66,7% 

Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut  bermacam-

macam yang berhubungan dengan apresiasi sastra melayu 

 29 1 96,7% 3,3% 
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Lampiran 3 

ANGKET KEBUTUHAN GURU TERHADAP KEBUTUHAN BAHAN 

AJAR APRESIASI SASTRA MELAYU UNTUK SISWA  

KELAS XI SMA/MA 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

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

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan boleh lebih dari satu. 

5. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, tuliskan jawaban 

Bapak/Ibu pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

6. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan di 

tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Nama Sekolah : 
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A. Aspek Materi/Isi  

1. Bagaimana pendapat anda mengenai ketersediaan buku pengayaan 

apresiasi sastra melayu yang sudah ada di lapangan? 

(   )  Sudah memadai 

(   )  Kurang memadai 

(   )  Tidak memadai 

(   )  Tidak tahu 

2. Bagaimanakah materi pengayaan apresiasi satra melayu yang anda 

inginkan? 

(    )  Berisi materi apresiasi sastra melayu, latihan soal, dan 

pembahasannya 

(  ) Berisi materi apresiasi sastra melayu yang berhubungan dengan 

kegiatan siswa 

(  ) Berisi materi apresiasi sastra melayu yang berhubungan dengan 

kegiatan siswa, latihan soal, dan pembahasannya 

(    ) … 

3. Bagaimanakah materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang sesuai 

dengan kurikulum? 

(    )  Materi pengayaan memuat keterampilan mengapresiasi sastra 

melayu secara proporsional 

(    ) Materi disesuaikan pada pembelajaran, bukan pada pengetahuan 

(    )  Penambahan materi berupa penyediaan materi pilihan yang sejenis 

(    ) … 

4. Bagaimanakah isi materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya? 

(   )  Materi dalam buku pengayaan disertai dengan contoh-contoh 

(   )  Materi dijelaskan secara detail dan mendalam 

(   ) Materi disajikan dengan merujuk pada daftar pustaka 

(   ) … 

5. Bagaimanakah penjelasan materi keterampilan apresiasi sastra melayu 

yang sesuai dengan pikiran dan perasaan siswa SMA? 
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(   )  Bahasa yang digunakan sederhana 

(   )  Materi ditunjang dengan ilustrasi dan gambar yang menyenangkan 

(   )  Latihan soal banyak (mencakup semua materi) 

(   ) … 

6. Apakah kesulitan yang anda alami ketika mengajarkan materi 

keterampilan apresiasi sastra melayu? 

(   )  Siswa tidak tertarik untuk mempelajari 

(   )  Siswa tidak terampil mengapresiasi sastra melayu 

(   )  Tidak ada bahan ajar yang mendukung 

(   ) … 

7. Apakah sumber belajar yang biasanya anda pakai untuk mengajarkan 

materi apresiasi sastra melayu? 

(   )  Buku paket Bahasa Indonesia SMA 

(   )  Buku-buku tentang sastra melayu yang ada di perpustakaan 

(   )  Sastra melayu yang terdapat di internet 

(   ) … 

8. Bagaimanakah pengertian sastra melayu yang baik pada buku pengayaan 

mengapresiasi sastra melayu? 

(   )  Diuraikan dengan detail dan mendalam 

(   )  Diuraikan dari berbagai sumber 

(   )  Ditulis dengan singkat dan jelas 

(   ) … 

9. Bagaimanakah cara menjelaskan perbedaan antara sastra melayu klasik 

dengan sastra baru? 

(   )  Membandingkan keduanya berdasarkan pengertian/definisi 

(   )  Membandingkan keduanya berdasarkan contoh 

(   )  Membandingkan dengan menggunakan table perbedaan 

(   ) … 

10. Bagaimanakah cara menjelaskan bahasa yang digunakan dalam sastra 

melayu tersebut? 

(   )  Diuraikan dengan rinci 
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(   )  Disertai dengan contoh 

(   )  Singkat dan disertai dengan contoh 

(   ) … 

11. Bagaimanakah cara menjelaskan teknik atau cara mengapresiasi sastra 

melayu tersebut? 

(   )  Dijelaskan secara rinci setiap tahap 

(   )  Dijelaskan setiap tahap dengan singkat 

(   ) Dijelaskan setiap tahap diikuti latihan untuk mengapresiasi sastra 

melayu 

(   ) … 

12. Bagaimanakah cara menuliskan rangkuman pada akhir bab, materi 

pengayaan mengapresiasi sastra melayu? 

(   )  Singkat sesuai dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya 

(   )  Materi diringkas dalam suatu kolom 

(   )  Materi diringkas dalam suatu kolom dan diberi ilustrasi yang 

menarik 

(   ) … 

B. Aspek Penyajian 

13. Bagaimanakah cara mencantumkan tujuan pembelajaran pada materi  

pengayaan tersebut? 

(   )  Tujuan pembelajaran ditulis secara eksplisit (jelas) 

(   )  Tujuan pembelajaran ditulis melalui narasi (implisit) 

(   ) … 

14. Bagaimanakah materi pengayaan yang menarik menurut Bapak/Ibu? 

(   )  Memberikan tantangan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan 

(   )  Menyajikan materi yang sesuai dengan lingkungan siswa 

(   )  Menyajikan hal-hal baru 

(   ) … 

15. Bagaimanakah materi pengayaan yang mudah dipahami menurut anda? 

(   )  Menjelaskan materi dengan sistematis 

(   )  Menyertakan terjemahan pada materi yang dijelaskan 
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(   )  Mengungkapkan gagasan dengan tidak berbelit-belit 

(   )  Tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah yang tidak 

relevan 

(   ) … 

16. Menurut anda, bagaimanakah materi pengayaan yang dapat membuat 

siswa belajar secara aktif? 

(   )  Materi pengayaan dilengkapi dengan ilustrasi 

(   )  Materi pengayaan dilengkapi dengan glosarium 

(   )  Menuliskan beberapa pustaka/rujukan agar siswa dapat melengkapi 

(   ) … 

17. Bagaimanakah bentuk latihan dalam setiap akhir bab pada materi 

pengayaan mengapresiasi sastra melayu? 

(   )  Berupa soal isian atau uraian tentang materi yang telah dibahas 

(   )  Berupa soal untuk menganalisis permasalahan dalam mengapresiasi 

sastra melayu  

(   ) … 

C. Aspek Bahasa/Keterbacaan 

18. Bagaimanakah penggunaan bahasa dalam materi pengayaan apresiasi 

sastra melayu? 

(   )  Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

(   )  Menggunakan bahasa yang komunikatif 

(   )  Menggunakan bahasa campuran yang mudah dipahami 

(   ) … 

19. Jenis kalimat apa yang tepat untuk menyatakan materi dalam bahan ajar 

pengayaan? 

(   )  Kalimat sederhana 

(   )  Kalimat majemuk 

(   )  Kalimat lengkap 
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D. Aspek grafika 

20. Bagaimanakah judul yang sesuai dalam materi pengayaan menulis surat 

dinas? 

(   )  Mari Mengapresiasi Sastra Melayu 

(   )  Terampil Mengapresiasi Sastra Melayu 

(   )  Cara Asyik Mengapresiasi Sastra Melayu 

(   ) … 

21. Bagaimanakah cara menuliskan petunjuk penggunaan materi pengayaan 

ini? 

(   )  Diletakkan pada bagian awal/pembuka materi dan diuraikan 

(   )  Diletakkan pada bagian awal/pembuka materi dan ditulis pada bagan 

(  )  Diletakkan pada bagian awal/pembuka materi dan ditulis pada bagan 

dan diberi ilustrasi 

(   ) … 

22. Sampul (cover) materi pengayaan mengapresiasi sastra melayu yang 

menarik adalah … 

(   )  Cerah dan mencolok 

(   )  Memiliki lebih dari satu warna 

(   )  Cerah bercampur gelap 

(   )  Gambarnya bervariasi 

(   ) … 

23. Jumlah halaman materi pengayaan apresiasi sastra melayu yang ideal 

adalah… 

(   )  Kurang dari 30 halaman 

(   )  Antara 30 s.d. 50 halaman 

(   )  Antara 50 s.d. 80 halaman 

(   )  Lebih dari 80 halaman 

24. Desain/model materi pengayaan apresiasi sastra melayu untuk siswa SMA 

yang efektif adalah… 

(   )  Berukuran A4 (210 x 297 mm) 

(   )  Berukuran A5 (148 x 210 mm) 
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(   )  Berukuran B5 (176 x 250 mm) 

(   ) … 

25. Apa jenis huruf dan berapa ukuran huruf yang sebaiknya digunakan dalam 

materi pengayaan apresiasi sastra melayu? 

(   )  Times New Roman ukuran 11 

(   )  Microsoft san serif ukuran 11 

(   )  Garamond ukuran 11 

(   )  Arial ukuran 11 

(   ) … 

26. Ilustrasi/gambar pendukung yang sebaiknya ditambahkan dalam materi 

pengayaan apresiasi sastra melayu adalah… 

(   )  Gambar teks sastra melayu 

(   )  Gambar seseorang yang sedang membaca 

(   )  Gambar atau ilustrasi pendukung tersebut  bermacam-macam yang 

berhubungan dengan sastra melayu 

(   ) … 

 

 

 

 

 

 

 

 


