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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTO 

 Ketika keprak dalam ketoprak terus menghentak, maka naskah ketoprak telah 
menemukan bejananya sebagai prasasti tulis yang berarti. 

 

 Tetaplah bergerak dan berusaha sehingga semesta pun beresonansi karena 

usaha adalah doa yang mujarab bagimu. 

 

 Bijak bukan hanya persoalan rekam jejak di masa lalu tetapi juga terkait 
dengan harapan di masa depan. Oleh sebab itu, menjadi bijak merupakan 

pilihan karena nasibmu ada di tanganmu. 
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ABSTRAK 

 

Widagdo, Sungging. 2016. “Pengembangan Buku Pengayaan Menulis Naskah 

Ketoprak Berbasis Pembelajaran Penemuan (Discovey Learning) Bagi 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa”. Tesis. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Program Pascasarjana. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum., 

Pembimbing II. Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum. 

 

Kata Kunci: buku pengayaan, menulis naskah ketoprak, dan pembelajaran 

penemuan. 

 

 

Kajian lapangan menunjukan, nilai menulis naskah ketoprak mahasiswa 

lebih rendah dibandingkan nilai pada kompetensi menulis lainnya. Mahasiswa 

maupun dosen pengampu merasa kesulitan dalam proses pembelajaran menulis 

naskah ketoprak. Kondisi ini muncul sebagai akibat minimnya buku referensi 

menulis naskah ketoprak. Pengembangan buku pengayaan menulis naskah 

menjadi kebutuhan subtansial untuk menangani permasalahan tersebut. Buku 

pengayaan menulis naskah ketoprak dikembangkan dengan menerapkan prinsip-

prinsip discovery learning.  

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga pertanyaan berikut ini. (1) 

Bagaimana kebutuhan dan karakteristik produk penelitian? (2) Bagaimana 

penyusunan dan pengembangan produk penelitian? (3) Bagaimana validitas dan 

efektivitas produk penelitian? Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan 

masalah, yaitu: (1) mendeskripsikan kebutuhan dan karakteristik produk 

penelitian; (2) menguraikan penyusunan dan pengembangan produk penelitian; 

dan (3) menyajikan validitas dan efektivitas produk penelitian.  

Penelitian dicapai melalui metode educational R&D dengan model Dick 

& Carey. Penelitian dilaksanakan dalam sembilan tahap yaitu: (1) asesmen dan 

analisis kebutuhan; (2) analisis instruksional; (3) analisis latar dan konteks; (4) 

pengembangan instrumen; (5) pengembangan strategi; (6) penyusunan prototipe 

produk; (7) evaluasi formatif one on one (uji ahli); (8) evaluasi formatif uji 

kelompok kecil; dan (9) evaluasi formatif uji kelompok besar. 

Hasil penelitian disajikan dalam tiga domain. Pertama, kajian lapangan 

menunjukan adanya kebutuhan lapangan terhadap buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak yang mampu meningkatkan minat, kreativitas, dan keterampilan 

menulis naskah ketoprak. Kedua, penyusunan prototipe produk dikembangkan 

berdasarkan penerapan strategi pembelajaran penemuan melalui proses stimulasi, 

identifikasi masalah, pengumpulan infomasi, pengolahan informasi, verifikasi, 

dan generalisasi. Ketiga, produk penelitian memiliki validitas isi yang 

memuaskan. Produk terbukti efektif meningkatkan kompetensi menulis naskah 

ketoprak dengan t hitung (-91.622) dan taraf signifikansi (α 0.000). Hasil 

penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan teoretis bagi mahasiswa, dosen, dan 

peneliti lainnya. 
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ABSTRACT  

 

Widagdo, Sungging. 2016. “Pengembangan Buku Pengayaan Menulis Naskah 

Ketoprak Berbasis Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) Bagi 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa”. Thesis. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Master Program. Semarang State 

University. Adviser I: Prof. Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum. and adviser II. 

Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum. 

 

Keywords : supplementary book, ketoprak writing skill, and discovery learning. 

 

Field studies showed, students score of writing kethoprak script is lower 

than score at the other writing competence. Students and lecturers had difficulty in 

learning processes of writing kethoprak scripts. This condition arises as a result of 

the lack of writing kethoprak script reference book. Developing supplementary 

book of writing kethoprak script is a substantial needed to solve these problems. 

Supplementary book of writing kethoprak scripts developed by applying the 

principles of discovery learning.  

The research problem is formulated in three questions. (1) How is the 

needs and characteristics of the products? (2) How is the preparation of product 

research and development? (3) How the validity and effectiveness of research 

products? The purpose of this study is to answer the formulation of the problem, 

namely: (1) describe the needs and characteristics of the products; (2) describes 

the preparation of product research and development; and (3) presents the validity 

and effectiveness of products. 

Research is achieved through a method of educational R & D by Dick & 

Carey model. The research was conducted in nine steps: (1) assess need to 

identify the goal; (2) conduct instructional analysis; (3) analysis learners and 

context; (4) develop assessment instrumen; (5) develop instructional strategy; (6) 

develop a prototypes of products; (7) formative evaluation by expert test (one on 

one); (8) formative evaluation by a small group; and (9) formative evaluation by 

large groups. 

Results of the study are presented in three domains. First, the field studies 

showed the needs of writing ketoprak script supplementary book were able to 

increase interest, creativity, and skill of writing ketoprak script. Second, prototype 

products developed based discovery learning strategy, through the process of 

stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, and 

generalization. Third, the product has satisfactory content validity. Product proven 

effective in improving the competence of writing a ketoprak script with t (-

91.622) and the significance level (α 0000). Results of the study can be used as a 

theoretical reference for students, lectures, and other researchers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas yang kompleks dan 

melibatkan banyak komponen. Adapun komponen pembelajaran antara lain yaitu: 

pendidik, peserta didik, dan bahan ajar. Bahan ajar menjadi salah satu komponen 

yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar ini sangat berperan 

dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan output pembelajaran bermutu. 

Depdiknas (2008) mendefinisikan bahan ajar sebagai komponen isi pesan dalam 

kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik. Komponen pesan ini 

memiliki beragam bentuk seperti fakta, konsep, prinsip/kaidah, dan problema.  

Komponen bahan ajar berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, (Depdiknas, 2006) telah 

mengartikan bahan ajar sebagai materi pembelajaran (instructional materials) 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diperlajari. Definisi 

tersebut mempertegas bahan ajar sebagai komponen subtansial dalam kegiatan 

pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, proses pembelajaran tidak akan berjalan 

maksimal karena tidak ada materi yang dapat diolah. 

Kehadiran bahan ajar memiliki peran fundamental dalam kegiatan 

pembelajaran. Bahan ajar menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembelajaran. Bahan ajar digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang minim dan tidak tepat, 
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berpotensi mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal. 

Oleh karena itu, Kraja (2012) menegaskan bahwa bahan ajar memiliki fungsi vital 

yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

Menilik peran dan fungsi bahan ajar yang sangat vital, diperlukan upaya 

untuk terus mengembangkannya di dalam dunia pendidikan. Pengembangan 

bahan ajar menjadi kebutuhan subtansial bagi pendidik maupun peserta didik. 

Pengembangan bahan ajar dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja pendidik. 

Bagi peserta didik, pengembangan bahan ajar dapat mengoptimalkan proses 

penyerapan materi pembelajaran. Berdasarkan fungsi tersebut, pengembangan 

bahan ajar diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Pengembangan bahan ajar menjadi tanggung jawab dan kewajiban 

pendidik. Hal ini selaras dengan tuntutan kompetensi pendidik, yaitu: kompetensi 

pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi.  

Pengembangan bahan ajar menjadi upaya dalam meningkatkan profesionalitas dan 

kompetensi pendidik. Senada dengan hal itu, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 

tahun 2005 pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 

pendidik untuk mengembangkan bahan ajar. Peraturan tersebut menegaskan 

bahwa pendidik wajib berpartisipasi dalam pengembangan bahan ajar.  

Pengembangan bahan ajar merupakan upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Podjiastuti (2000) mengartikan pengembangan bahan ajar sebagai 

sebuah usaha mendesain materi dalam wujud benda atau bahan untuk belajar 

siswa selama proses pembelajaran. Melalui definisi tersebut, upaya 

pengembangan dapat membentuk bahan ajar menjadi lebih operasional sehingga 
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dapat dimanfaatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Pengembangan 

bahan ajar dapat memberikan manfaat untuk pendidik maupun peserta didik. 

Lebih lanjut, pengembangan bahan ajar memiliki banyak manfaat dan 

fungsi, antara lain: (1) membentuk bahan ajar yang tepat dan aplikatif sehingga 

dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar peserta didik; (2) dapat dijadikan 

sebagai senjata bagi pendidik untuk membantu proses penyampaian materi; dan 

(3) sebagai alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil belajar. Selain itu, 

pengembangan bahan ajar merupakan upaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. Secara luas, pengembangan bahan ajar dapat membantu proses 

pembelajaran menjadi lebih optimal bagi pendidik dan peserta didik. Proses 

belajar yang optimal memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran.  

Pengembangan bahan ajar sangat dibutuhkan pada mata kuliah menulis 

kreatif terutama untuk kompetensi menulis naskah ketoprak. Alasannya, antara 

lain: (1) nilai kompetensi menulis naskah ketoprak mahasiswa lebih rendah 

dibandingkan kompetensi menulis kreatif lainnya; (2) produksi karya naskah 

ketoprak mahasiswa sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas; (3) 

referensi terhadap kompetensi menulis naskah ketoprak di lapangan sangatlah 

minim; dan (4) belum ada buku pengayaan menulis naskah ketoprak yang 

dikembangkan. Alasan tersebut menjadi dasar bahwa pengembangan bahan ajar 

menulis naskah ketoprak yang berwujud buku pengayaan, urgent dilakukan. 

Sebagai bagian kecil mata kuliah menulis kreatif, waktu pembelajaran 

menulis menulis ketoprak relatif minim. Materi kompetensi menulis naskah 

ketoprak hanya mendapat jatah yang kurang dari tiga kali pertemuan. Kurangnya 



4 
 

kuantitas waktu pertemuan ini harusnya dapat diatasi melalui proses pembelajaran 

yang berkualitas. Sayangnya, proses pembelajaran pada kompetensi menulis 

naskah ketoprak tidak berjalan secara optimal. Dosen merasa kesulitan dalam 

mengajar kompetensi menulis naskah ketoprak. Hal ini diakibatkan oleh 

kurangnya bahan ajar dalam pembelajaran kompetensi menulis naskah ketoprak.  

Berdasarkan observasi, belum ada pengembangan bahan ajar yang lebih 

operasional dalam proses pembelajaran kompetensi menulis naskah ketoprak. 

Bahan ajar yang menjadi pedoman pembelajaran masih sangat mentah hanya 

berupa RPS atau SAP Silabus. Belum ada bahan ajar yang berupa buku ajar 

menulis naskah ketoprak baik berupa buku teks, buku referensi, maupun buku 

pengayaan. Selama ini, buku yang digunakan sebagai pegangan pembelajaran 

menulis naskah ketoprak lebih mengarah pada materi pementasan drama. Buku 

tersebut kurang mendukung dalam proses pembelajaran kompetensi menulis 

naskah ketoprak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar kompetensi 

menulis naskah ketoprak yang digunakan sangat minim dan kurang tepat. 

Bahan ajar yang minim dan kurang tepat tersebut menjadi permasalahan 

pelik dalam pembelajaran menulis naskah ketoprak. Permasalahan tersebut 

menimbulkan berbagai dampak negatif bagi dosen pengampu dan mahasiswa. 

Dampak yang timbul bagi dosen pengampu, antara lain: (1) dosen merasa 

kesulitan dalam menyampaikan materi menulis naskah ketoprak; (2) dosen 

kebingungan membagi materi yang dapat diajarkan dalam waktu singkat; (3) 

materi yang diberikan bersifat umum dan kurang aplikatif untuk dipelajari; dan 

(4) kurangnya bahan ajar menurunkan motivasi dosen dalam mengajar.  
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Dampak kurangnya bahan ajar bagi mahasiswa, antara lain: (1) proses 

pembelajaran menjadi kurang maksimal sehingga prestasi belajar mahasiswa pada 

kompetensi menulis naskah ketoprak cenderung lemah; (2) bahan ajar yang minim 

menyulitkan mahasiswa memahami konsep materi menulis naskah ketoprak; (3) 

penguasaan konsep materi yang lemah menghambat mahasiswa mengaplikasikan 

skill (keterampilan) menulis naskah ketoprak; (4) pembelajaran yang kurang 

terarah menurunkan motivasi belajar menulis naskah ketoprak mahasiswa; dan (5) 

mahasiswa menjadi kurang antusias untuk membuat karya naskah ketoprak.  

Bahan ajar yang minim menyulitkan pencapaian kompetensi mahasiswa 

dalam menulis naskah ketoprak. Adapun indikator pencapaian kompetensi 

mahasiswa dalam menulis naskah ketoprak yaitu: (a) memahami konsep dasar 

materi menulis naskah ketoprak; (b) mendalami materi unsur-unsur pembangun 

naskah ketoprak; (c) latihan menyusun dan mengembangkan naskah ketoprak per 

bagian dari unsur pembangun naskah ketoprak; dan (d) praktik menulis naskah 

ketoprak secara lengkap dan mandiri. Berdasarkan observasi menunjukkan 

permasalahan di lapangan terhadap pencapaian indikator yang tidak sempurna 

pada kompetensi tersebut dikarenakan faktor ketersediaan bahan ajar yang minim.  

Pengembangan bahan ajar menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan 

pembelajaran menulis naskah ketoprak. Pengembangan bahan ajar dapat 

membentuk proses pembelajaran menulis naskah ketoprak yang lebih berkualitas. 

Melalui pengembangan bahan ajar, dosen memiliki bekal yang matang dalam 

mengajarkan materi menulis naskah ketoprak. Di sisi berbeda, pengembangan 

bahan ajar memudahkan mahasiswa dalam mencapai kompetensi menulis 
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ketoprak yang diharapkan. Secara lebih luas, pengembangan bahan ajar 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran menulis naskah ketoprak.  

Pengembangan bahan ajar menulis naskah ketoprak dilakukan dengan cara 

membuat bahan ajar lebih operasional. Kajian lapangan menunjukkan, belum ada 

buku sebagai pedoman dalam pembelajaran menulis naskah ketoprak. Terkait hal 

tersebut, langkah operasionalisasi bahan ajar dilakukan dengan mengembangkan 

buku pengayaan menulis naskah ketoprak. Buku pengayaan menulis naskah 

ketoprak dapat dijadikan pedoman pembelajaran bagi dosen maupun mahasiswa. 

Kehadiran buku pengayaan berfungsi mendorong proses pembelajaran menulis 

naskah ketoprak yang lebih berkualitas.  

Pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak bermakna 

sebagai upaya menyusun materi pengetahuan dan keterampilan menulis naskah 

ketoprak. Depdiknas (2006) mendefinisikan buku pengayaan sebagai buku yang 

terdiri dari pengetahuan atau keterampilan untuk membantu pendidik maupun 

peserta didik dalam proses belajar kompetensi tertentu. Definisi tersebut 

menegaskan bahwa buku pengayaan memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam 

mempelajari sebuah kompetensi tertentu. Pengembangan buku pengayaan dapat 

membantu mahasiswa mencapai indikator dalam menulis naskah ketoprak. 

Kehadiran buku pengayaan memiliki fungsi yang strategis dalam 

pembelajaran menulis naskah ketoprak. Fungsi tersebut antara lain: (a) membantu 

dosen mengajar kompetensi menulis naskah ketoprak menjadi lebih efektif; (b)  

dapat menyiasati minimnya waktu belajar menulis naskah ketoprak di dalam kelas 

melalui proses pembelajaran yang berkualitas; (c) memfasilitasi mahasiswa untuk 
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belajar kompetensi menulis naskah ketoprak secara mandiri; (d) membantu 

mahasiswa tidak sekadar menghafal materi melainkan lebih terampil menulis 

naskah ketoprak; dan (e) buku pengayaan juga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum yang ingin belajar menulis naskah ketoprak.  

Sayangnya, pengembangan buku pengayaan yang mampu mencapai 

fungsinya tidaklah mudah. Kraja (2012) mengungkapkan bahwa pengembangan 

buku pengayaan memerlukan pertimbangan yang matang. Buku pengayaan harus 

mampu melayani proses belajar peserta didik dan merespon perkembangan jaman. 

Lebih lanjut Kraja memaparkan bahwa buku pengayaan harus memenuhi empat 

kriteria yaitu: (a) basic criterion terkait dengan isi dan materi buku;  (b) perfection 

criterion terkait dengan kelengkapan dan kemenarikan buku; (c) didactic criterion 

terkait dengan transfer of learning (muatan edukasi) buku;  dan (d) scientific 

criterion terkait keabsahan buku. Agar mampu memenuhi kriteria tersebut, perlu 

diterapkan strategi dalam pengembangan buku pengayaan.  

Penerapan strategi memiliki maksud agar buku yang dikembangkan dapat 

lebih bersifat kontekstual. Kontekstual memiliki makna untuk menjangkau 

harapan dan kebutuhan lapangan. Buku yang mampu menjangkau harapan dan 

kebutuhan lapangan akan lebih mudah diterima oleh sasaran pengembangan. 

Dengan adanya penerimaan dari sasaran pengembangan, materi buku akan lebih 

mudah untuk diserap dan dipahami. Terserapnya materi dalam buku menjadi 

indikasi keberhasilan bagi pengembangan buku pengayaan. Dinamika tersebut 

menjelaskan pentingnya strategi dalam pengembangan buku pengayaan. 

Penerapan strategi tersebut membuat buku yang dikembangkan lebih fungsional. 
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Strategi pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak 

dilakukan dengan menerapkan prinsip pembelajaran penemuan (discovery 

learning). Discovery learning merupakan teknik pemahaman konsep, arti, dan 

hubungan melalui proses intuitif yang akhirnya membentuk suatu simpulan (Syah, 

2004). Bruner berargumen discovery learning dapat menghasilkan pembelajaran 

yang optimal dan mendasar dengan menfasilitasi peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah secara mandiri (Kluge, 2011). Penerapan prinsip 

discovery learning pada pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak 

dirasa menjadi strategi yang tepat. 

Discovery learning menjadi salah satu strategi pembelajaran yang terbukti 

efektif digunakan untuk menguasai sebuah konsep pengetahuan dan keterampilan. 

Beberapa penelitian menunjukkan discovery learning terbukti efektif dalam 

meningkatkan perfomansi akademik peserta didik (Yang, Cheng, Ching, & Chan, 

2012; Akanmu & Fajemidagba, 2013). Sebelumnya, Kluge (2011) dalam studi 

metaanalisisnya mengungkapkan bahwa beberapa temuan fakta penelitian 

mengenai discovery learning, antara lain: (1) cocok digunakan untuk semua 

elemen peserta didik dari tingkat bawah hingga tingkat atas (sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi); (2) dapat diterapkan pada semua jenis gender (laki-laki dan 

perempuan); dan (3) discovery learning berhasil diterapkan pada peserta didik 

dengan tingkat intelegensi rendah (dalam skor IQ average) dan tinggi. 

Discovery learning cukup banyak diterapkan dalam dunia pendidikan 

karena memiliki banyak keunggulan, antara lain: (a) membantu peserta didik 

meningkatkan proses kognitif, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh melalui 
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usaha penemuan yang aktif; (b) pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini 

sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer of 

learning siswa; (c) menimbulkan rasa senang, kepuasan, dan motivasi instrinsik 

siswa; dan (d) memicu siswa lebih kreatif dan mandiri (Budiningsih 2005: 43). 

Selain sebagai strategi pembelajaran, discovery learning telah banyak 

diaplikasikan dalam media atau instrumen pembelajaran. Reid, Zhang, & Chen 

(2003) mengadaptasi discovery learning sebagai sebuah instrumen pembelajaran 

the ad hoc strategies-oriented approach berbasis komputer. Penelitian lanjutan 

menunjukkan bahwa instrumen itu terbukti efektif meningkatkan pemahaman 

intuitif (intuitive undertanding) peserta didik. Pemahaman intuitif tersebut 

membantu peserta didik untuk memecahkan persoalan secara mandiri, aktif, dan 

kreatif (Zhang, Chen, & Reid, 2004). Penelitian tersebut menegaskan prinsip 

discovery learning sangat fungsional diterapkan dalam instrumen pembelajaran. 

Meski cenderung digunakan pada pembelajaran konseptual, prinsip 

discovery learning juga efektif meningkatkan keterampilan. Waterman (2013) 

menerapkan prinsip discovery learning dalam sebuah brainscape program. 

Program brainscape merupakan sebuah sinkronisasi web dan mobile flashcard 

yang didesain dari adaptasi prinsip discovery learning dan konsep confidence 

based-repetition (CBR). Program brainscape diujicobakan pada dua partisipan 

dewasa, dengan pekerjaan manager dan kepala sekolah. Melalui metode 

eksperimen case study A-B, program brainscape terbukti efektif meningkatkan 

keterampilan berpidato partisipan (declarative skill). Penelitian tersebut menjadi 

bukti, discovery learning mampu diterapkan untuk meningkatkan keterampilan.  
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Bertolak pada beberapa hasil penelitian tersebut, discovery learning layak  

dijadikan sebagai strategi pengembangan buku pengayaan menulis naskah 

ketoprak. Aplikasi prinsip discovery learning diasumsikan mampu membawa 

keuntungan bagi pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak, antara 

lain: (a) menarik minat dan motivasi pembaca; (b) menstimulasi pikiran kritis dan 

kreatifitas pembaca; (c) menghantarkan pembaca pada pemahaman konsep materi 

yang utuh; dan (d) meningkatkan keterampilan menulis naskah ketoprak pembaca. 

Ada enam tahap aplikasi prinsip discovery learning yang diterapkan dalam 

pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak. Tahap tersebut, yaitu: 

(1) tahap stimulation dilakukan dengan memberi rangsangan (stimulasi) pada 

peserta didik; (2) tahap problem statement dilakukan dengan memberi suatu  

permasalahan sehingga dapat diidentifikasi oleh peserta didik; (3) tahap data 

collecting dilakukan dengan memberi kesempatan peserta didik mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber; (4) tahap data processing dilakukan dengan 

memberi ruang peserta didik memproses informasi yang diperoleh; (5) tahap 

verification dilakukan dengan memancing antusiasme peserta didik membuktikan 

(konsep) informasi yang diperolehnya; dan (6) tahap generalization dilakukan 

dengan mendorong peserta didik untuk dapat menarik simpulan dan transver of 

learning pengetahuan yang telah dipelajari (Budiningsih, 2005). 

Penerapan enam tahap discovery learning diharapkan membawa dampak 

positif pada buku pengayaan yang dikembangkan. Dampak positif yang 

diharapkan, antara lain: (a) aplikasi stimulation diharapkan mampu memicu 

motivasi, antusiasme, dan peran aktif pembaca; (b) aplikasi problem statement 
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diharapkan dapat memicu pikiran kritis dan kreatif pembaca; (c) aplikasi data 

collecting diharapkan dapat memberi peluang pembaca memperoleh informasi 

dari berbagai sumber; (d) aplikasi data processing diharapkan dapat menguatkan 

pemahaman, pengetahuan, dan ingatan pembaca; (e) aplikasi verification 

diharapkan dapat membangkitkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif 

pembaca; dan (f) aplikasi generalization diharapkan dapat memudahkan pembaca 

mengaktualisasikan keterampilan (skill) menulis naskah ketoprak.  

Permasalahan yang telah dipaparkan menjadi rujukan pengembangan buku 

pengayaan menulis naskah ketoprak berbasis discovery learning. Pengembangan 

buku pengayaan tersebut memberi harapan kemajuan pada bidang penulisan 

naskah ketoprak. Tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam pengembangan bahan 

ajar, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan produksi naskah ketoprak. 

Peningkatan produksi naskah ketoprak dapat dijadikan usaha partisipasi budaya 

lokal Jawa dalam genre karya sastra tertulis. Ketoprak tidak hanya dapat dinikmati 

dalam bentuk karya pentas tetapi juga dapat dinikmati dalam bentuk karya tertulis. 

Pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak dapat dikatakan 

sebagai upaya menjaga eksistensi ketoprak sebagai seni budaya Jawa. Seperti 

diketahui ketoprak merupakan kesenian Jawa yang familiar dan memiliki banyak 

fungsi. Purnomo (2007) menyatakan ketoprak sarat nilai seperti nilai budaya, nilai 

indigenous, nilai pendidikan, nilai historis, dan nilai religiusitas. Oleh karena itu, 

sangat perlu bagi lingkungan akademisi mengambil andil dalam menjaga 

eksistensi ketoprak. Terlebih bagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS 

Unnes yang menjunjung nilai-nilai konservasi budaya. 
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Sebenarnya, seni ketoprak tetap eksis dan berkembang di Prodi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Jawa Unnes. Ketoprak menjadi salah satu program unggulan 

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Unnes. Hal ini terbukti dengan 

adanya unit kegiatan mahasiswa (UKM) ketoprak yang mendapat dukungan 

penuh dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes. UKM ketoprak dapat 

menjadi ruang gerak bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan kreativitas di 

bidang seni ketoprak. Mahasiswa dapat menjaga eksistensi seni ketoprak melalui 

berbagai kejuaraan yang diraihnya. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa FBS Unnes memiliki banyak prestasi di bidang pementasan ketoprak. 

Ironisnya, prestasi mahasiswa di bidang pementasan ketoprak tidak 

diimbangi dengan prestasi di bidang penulisan naskah ketoprak. Baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas, produksi naskah ketoprak mahasiswa relatif minim.  

Mahasiswa cenderung menggunakan naskah ketoprak karya seniman profesional 

untuk pementasan. Ironi tersebut tentunya menjadi kondisi yang tidak ideal bagi 

perkembangan ketoprak. Oleh karena itu, pengembangan buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak dapat berperan sebagai solusi dari permasalahan di lapangan. 

Secara luas, penelitian ini dapat dijadikan media implementasi 

pelaksanaan kurikulum KKNI 2014. Acuan kurikulum KKNI, The International 

Commissionon on Education for the Twenty-first Century merumuskan salah satu 

misi pendidikan tinggi adalah jangkauan komunitas lokal ke masyarakat global. 

Artinya, perguruan tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan nilai-nilai budaya 

lokal. Pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak berbasis 

discovery learning menjadi salah satu wujud upaya mencapai misi tersebut. 
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Menilik fungsinya yang sangat besar, penelitian dan pengembangan buku 

pengayaan menulis naskah ketoprak berbasis discovery learning urgent dilakukan. 

Penelitian ini selaras dengan misi pendidikan tinggi yang beracuan pada 

kurikulikum KKNI 2014. Hasil penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi 

positif dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan bahasa dan 

sastra Jawa. Selain itu, secara khusus hasil penelitian dapat dimanfaatkan 

mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah ketoprak.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Hasil tinjauan lapangan menunjukkan pembelajaran kompetensi menulis 

naskah ketoprak tidak berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti dari adanya 

masalah berikut: (1) nilai kompetensi menulis naskah ketoprak mahasiswa lebih 

rendah dibandingkan kompetensi menulis lainnya; (2) produksi naskah ketoprak 

mahasiswa sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas; (3) adanya 

kesenjangan prestasi mahasiswa di bidang pementasan ketoprak dan penulisan 

naskah ketoprak; dan (4) dosen maupun mahasiswa cenderung mengabaikan 

pembelajaran menulis naskah ketoprak dibanding kompetensi menulis lainnya. 

Munculnya permasalahan dalam pembelajaran menulis naskah ketoprak 

dilatarbelakangi beberapa kondisi berikut: (a) bahan ajar yang digunakan masih 

sangat mentah dan belum operasional; (b) pedoman pembelajaran hanya berupa 

RPS atau SAP Silabus; (c) referensi materi menulis naskah ketoprak sangatlah 

minim; (d) waktu pembelajaran kompetensi menulis naskah ketoprak sangat 

kurang karena tidak lebih dari tiga kali pertemuan; dan (e) kualitas dan kuantitas 

pembelajaran menulis naskah ketoprak relatif minim.   
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Pengembangan bahan ajar menjadi alternatif solusi dari permasalahan 

pembelajaran menulis naskah ketoprak. Pengembangan bahan ajar ini lebih 

dispesifikasikan pada pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak. 

Pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak menjadi upaya 

mengoperasionalkan bahan ajar yang masih sangat mentah. Buku pengayaan 

menulis naskah ketoprak dikembangkan dengan mengaplikasikan prinsip 

discovery learning agar mudah dipahami dan dipelajari secara mandiri.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Cakupan masalah penelitian ini dibatasi dan lebih difokuskan pada 

kebutuhan pengembangan bahan ajar kompetensi menulis naskah ketoprak. Telah 

teridentifikasi sebelumnya, masalah dalam pembelajaran menulis naskah ketoprak 

sebagai akibat minimnya bahan ajar. Bahan ajar yang masih sangat bersifat 

mentah dan kurang operasional menjadikan pembelajaran kurang berkualitas. 

Kondisi tersebut membuat dosen maupun mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis naskah ketoprak. 

Pengembangan bahan ajar lebih dispesifikasikan pada pengembangan 

buku pengayaan menulis naskah ketoprak. Spesifikasi ini dilakukan karena 

minimnya buku sebagai pedoman dalam pembelajaran menulis naskah ketoprak. 

Pengembangan buku pengayaan menulis naskah ketoprak menjadi wujud 

operasionalisasi bahan ajar. Penerapan prinsip discovery learning menjadi strategi 

pengembangan agar buku mudah diterima dan dipelajari. Buku dikembangkan 

dengan memerhatikan kebutuhan dan karakterisitik sasaran pengembangan.    
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1.4 Rumusan Masalah 

Diketahui sebelumnya, masalah penelitian ini dibatasi pada pengembangan 

buku pengayaan menulis naskah ketoprak berbasis discovery learning. Guna 

memudahkan alur penelitian, batasan masalah dirumuskan dalam tiga pertanyaan 

sebagai berikut.  

(1) Bagaimanakah kebutuhan dan karakteristik buku pengayaan menulis naskah 

ketoprak berbasis discovery learning? 

(2) Bagaimanakah penyusunan dan pengembangan buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak berbasis discovery learning? 

(3) Bagaimanakah validitas dan keefektifan buku pengayaan menulis naskah 

ketoprak berbasis discovery learning? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak berbasis discovery learning. Secara lebih rinci, tujuan penelitian 

dibagi dalam tiga wilayah berikut.  

(1) Mendeskripsikan kebutuhan dan karakteristik buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak berbasis discovery learning. 

(2) Menyajikan penyususnan dan pengembangan buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak berbasis discovery learning. 

(3) Menunjukkan hasil uji validitas dan keefektifan buku pengayaan menulis 

naskah ketoprak berbasis discovery learning.  
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1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan 

ilmu pendidikan, khususnya ilmu bahasa dan sastra Jawa di bidang kajian 

penyusunan buku ajar, menulis kreatif, dan ketoprak. Secara praktis, penelitian ini 

dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, praktisi ketoprak, pengelola 

penerbitan, dan peneliti lain. Lebih lanjut, manfaat praktis dirinci sebagai berikut.  

(1) Mahasiswa dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber referensi 

pembelajaran kompetensi menulis naskah ketoprak. Selain itu, produk 

penelitian dapat digunakan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan 

menulis naskah ketoprak. 

(2) Dosen dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai alternatif referensi dalam 

mengajarkan materi kompetensi menulis naskah ketoprak. 

(3) Pengelola penerbitan diharapkan mampu memanfaatkan hasil penelitian 

sebagai acuan dalam menerbitkan buku, sehingga produk yang dihasilkan 

dapat memiliki jangkauan manfaat yang lebih luas.  

(4) Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan referensi dan 

refleksi sehingga dapat mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih 

baik. Penelitian terkait tema: pengembangan buku ajar, menulis kreatif, 

ketoprak, dan discovery learning. 
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