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Karakter multikultural harus dimiliki siswa sehingga guru secara langsung 

maupun tidak langsung harus menanamkan perilaku atau sikap yang menunjukkan 

karakter multikultural. Salah satu cara untuk menanamkan karakter multikultural 

pada anak adalah melalui buku yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu; 1) mendeskripsikan buku kumpulan cerita remaja 

bermuatan nilai multikultural yang sesuai kebutuhan siswa; 2) mendeskripsikan 

hasil validasi ahli terhadap buku kumpulan ceira remaja bermuatan nilai 

multikultural; dan 3) mendeskripsikan buku kumpulan cerita remaja bermuatan 

nilai multikultural yang sesuai keinginan siswa SMP. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development. 

Langkah-langkah yang digunakan adalah langkah-langkah yang dikemukakan 

oleh Borg dan Gall dalam Sugiyono (2010:409), yaitu (1) potensi masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji 

coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) 

produksi massal. Selaras dengan proses pengembangan buku pengayaan, 

dilakukan penyesuaian dengan membatasi penelitian sampai pada lima tahap, 

yaitu pada tahap revisi/perbaikan desain setelah validasi desain oleh ahli. 

Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan siswa akan buku cerita 

bermuatan nilai multikultural tinggi. Hal ini karena buku sejenis belum banyak 

ditemukan. Buku kumpulan cerita bermuatan nilai-nilai multikultural yang harus 

dikembangkan dengan model ukuran buku A5, bahasa campuran, ukuran huruf 

12pt dengan tipe huruf time new roman. Gambar yang disajikan ke dalam buku 

hendaknya berukuran kecil saja sehingga tidak memenuhi halaman buku. Hasil 

penilaian dari pakar diperoleh nilai rata-rata 92,36 atau dengan kriteria sangat 

baik. Dari masing-masing aspek diperoleh nilai yaitu aspek isi materi diperoleh 

nilai 87,5%, aspek tampilan buku memperoleh nilai 93,5%, dan aspek bahasa 

95,8%. Berdasarkan hasil tersebut maka secara kesuluruhan bukau hasil 

pengembangan yaitu buku kumpulan cerita remaja bermuatan nilai-nilai 

multikultural termasuk kategori sangat baik. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al Insyirah: 5-6). 

 Semua penulis akan mati. Hanya karyanyalah yang akan abadi. Maka tulislah 

sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. (Ali bin Abi Thalib). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra yang terdiri atas puisi, prosa (baik lama maupun baru), dan 

drama merupakan materi yang harus diajarkan dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah. Penyampaian materi sastra dalam mata pelajaran tersebut 

bermanfaat, terutama dalam menerampilkan berbahasa, meningkatkan cipta dan 

rasa, menghaluskan watak, dan menumbuhkan pengalaman budaya siswa. 

Prosa atau cerita sebagai salah satu karya sastra dapat digunakan untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, khususnya karakter multikultural. 

Anwar (2008:382) berpendapat bahwa kesusastraan melayu diperkenalkan di 

sekolah menengah karena mempunyai potensi untuk membangunkan kepribadian 

pelajar dari segi pemikiran, sahsiah, serta sosial. Jadi, untuk menanamkan nilai-

nilai karakter (dalam hal ini karakter multikultural) akan lebih efektif jika 

menggunakan karya sastra prosa sebagai medianya.  

Peneliti memilih mengembangkan cerita remaja karena relatif mudah 

dimengerti dan dekat dengan siswa, dekat dalam hal ini yaitu dialami sendiri oleh 

siswa, selain itu cerita remaja dipastikan ada dalam lingkungan dan kehidupan 

siswa, baik mereka yang tinggal di desa maupun kota, pesisir maupun pedalaman. 

Dengan demikian, cerita-cerita yang terkandung dalam buku memperoleh rujukan 

dan konteks dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, cerita remaja 

merupakan salah satu jenis cerita yang dapat mempengaruhi kepribadian siswa 

karena masa remaja atau usia 11-18 tahun (Sarwono, 2010:84) merupakan usia 
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bagi seseorang mencari jatidirinya, sehingga dengan membaca cerita remaja yang 

memiliki muatan nilai multikultural dapat mempengaruhi kepribadian seorang 

remaja dalam usaha pemerolehan jatidirinya.  

Pada penelitian pengembangan buku kumpulan cerita remaja bermuatan 

nilai-nilai karakter multikultural ini lebih condong kepada cerpen, yaitu prosa 

fiksi yang lebih ringan dibandingkan dengan novel. Cerpen adalah cerita 

berbentuk prosa yang relatif pendek. Predikat pendek dalam hal ini bukan 

ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita itu, atau sedikitnya 

tokoh yang ada di dalamnya, melainkan lebih disebabkan ruang lingkup 

permasalahan yang ingin disampaikan lewat bentuk karya itu (Haryati, 2011: 21).  

Pendidikan multikulturalisme merupakan suatu istilah yang sebenarnya 

sudah lama muncul dalam dunia pendidikan. Kondisi masyarakat Indonesia yang 

sangat beragam baik dari segi suku, ras, agama, serta status sosial memberikan 

kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam 

masyarakat. Kondisi yang seperti ini memungkinkan terjadinya benturan antar 

kelompok dan golongan. Dalam dunia pelajar benturan yang sering terjadi adalah 

adanya perkelahian antar pelajar dan tawuran. Sedikitnya tercatat ada enam kasus 

kekerasan antar pelajar pada bulan Agustus – September 2012 di Jakarta. Ini baru 

yang terjadi di Jakarta, belum lagi tawuran yang terjadi di Pamekasan, Makassar, 

dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sedikitnya ada 16 pelajar yang tewas 

akibat kasus serupa sepanjang tahun 2012 (Tempo.co, 2012). Penyebabnya 

beragam, namun lebih sering karena kesalahpahaman dan perbedaan yang 

ujungnya menyeret kelompok sehingga pertikaian meluas. 
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Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa pendidikan multikultural 

sangat penting bagi Indonesia yang majemuk. Paradigma multikultural 

sebenarnya, secara implisit sudah tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 ayat 1. Dalam UU tersebut 

menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun, seperti yang 

kita ketahui, bahwa pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan 

terlaksana secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari adanya permasalahan-

permasalahan yang terjadi secara kompleks, baik segi kompetensi, sarana dan 

prasarana hingga UN. Akan tetapi, permasalahan yang paling penting dan 

mendesak sekarang adalah krisis moral dan pembentukan nilai-niai karakter 

bangsa bagi peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Ismaya (2012:8), 

bahwa perubahan kurikulum dari 1947-2006 terdapat aspek yang luput dari 

perhatian para pengambil kebijakan, yaitu terkait kondisi sosial masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang plural dan multikultur. 

Menurut Picower (2012:4) ada enam tahapan untuk mengajarkan karakter 

multikultural. Tahapan-tahapan tersebut adalah (1) self-love and knowledge (cinta 

diri sendiri dan mengetahui diri sendiri), (2) respect for others (menghormati yang 

lain), (3) issues of social injustice (isu ketidakadilan sosial), (4) social movement 

and social change (gerakan sosial dan perubahan sosial), (5) awareness 

raising(peningkatan kesadaran), (6) social action (aksi sosial). Namun dari 

keenam tahapan tersebut, banyak pendidik yang nyaman pada elemen satu dan 

dua. Padahal untuk membelajarkan karakter multikultural pada siswa juga 
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diperlukan pengetahuan-pengetahuan mengenai penyebab keberbedaan dan akibat 

yang timbul dari perbedaan. Untuk mengajarkan karakter ini tentu akan menyita 

banyak waktu, namun hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan siswa sebuah 

cerita yang di dalamnya terdapat nilai-nilai multikultural. Meskipun belum dapat 

mewakili secara keseluruhan enam tahapan tersebut, setidaknya siswa dapat 

mengamati penyebab dan akibat dari suatu permasalahan yang berdasarkan pada 

perbedaan.  

Dengan demikian, tepat jika membelajarkan nilai-nilai multikultural 

melalui cerita kepada siswa. Cerita-cerita yang akan disajikan juga mempunyai 

sejumlah syarat agar layak digunakan sebagai penanaman karakter. Menurut 

Surahmat (2012:2) syarat cerita yang layak digunakan untuk menanamkan nilai-

nilai karakter, selain secara linguistik harus “ramah” anak, nilai yang tersurat 

maupun tersirat harus dipastikan mudah diterima seluruh atau sebagian besar 

siswa sasaran. Mudah berarti menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

penguasaan bahasa anak, dikemas dengan pembawaan yang ringan dan 

menyenangkan. Hal ini dimaksudkan supaya siswa dapat dengan mudah 

mengambil ajaran moral yang terkandung di dalamnya. 

Selain  itu, bacaan yang diinginkan anak-anak adalah bacaan yang bukan 

the last, melainkan the future. Anak-anak gemar berimajinasi ke masa depan, 

yang dapat mengembangkan daya kreativitas dan tantangan (Sugihastuti, 

1996:81). Cerita-cerita yang terkumpul dalam buku juga harus dapat dirujuk 

dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa mudah dalam mengaitkan, mempelajari 

dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jhonson, (2006: 35) dalam 

bukunya Contextual Teaching and Learning mengungkapkan bahwa pertautan 
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cerita dan konteks kehidupan siswa sangat penting untuk membantu mereka 

mengaitkan hal yang dibaca dengan kehidupan nyata yang mereka hadapi. 

Upaya penanaman karakter multikultural pada generasi muda sangatlah 

penting, mengingat Indonesia terdiri atas lebih kurang 1000 suku bangsa dengan 

masing-masing kebudayaannya. Oleh karenanya akan sangat riskan jika antar 

suku tidak mampu memahami suku yang lain, dikhawatirkan akan terjadi gesekan 

antar suku yang berujung bentrok. Dibutuhkan penunjang lain yang dapat 

menanamkan karakter multikultural pada siswa agar terbina pribadi-pribadi 

Indonesia yang mempunyai kebudayaan suku masing-masing, memelihara dan 

mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan 

kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 (Handayani, 2009: 75), dalam hal ini bahasa Indonesia dapat 

dijadikan penunjang lain, sesuai dengan motto kurikulum 2013 Bahasa Indonesia 

penghela dan pembawa pengetahuan. Kurikulum yang sempat diterapkan pada 

pendidikan di Indonesia sebelum akhirnya dicabut dan dikembalikan pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, buku pengembangan cerita 

remaja bermuatan nilai-nilai multikultural dapat digunakan sebagai rujukan bahan 

pembelajaran pada SMP kelas VII semester 1 SK 6. Mengeskpresikan pikiran dan 

perasaan melalui kegiatan bercerita, KD 6.1 Bercerita dengan urutan yang baik, 

suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat, 6.2 Bercerita dengan alat 

peraga SK 7. Memahami isi berbagai teks bacaan sastra dengan membaca, KD 7.1 

Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca, 7.2 Mengomentari buku cerita 

yang dibaca. Kelas VII semester 2, SK 14. Mengungkapkan tanggapan terhadap 
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pembacaan cerpen, KD 14.1 Menanggapi cara pembacaan cerpen, 14.2 

Menjelaskan hubungan latar suatu cerpen (cerita pendek) dengan realitas sosial. 

SK 15. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan buku cerita 

anak, KD 15.2 Menemukan realitas kehidupan anak yang terefleksi dalam buku 

cerita anak baik asli maupun terjemahan. Kelas IX semester 1, SK 6. 

Mengungkapkan kembali cerpen dan puisi dalam bentuk yang lain, KD 6.1 

Menceritakan kembali secara lisan isi cerpen, SK 7. Memahami wacana sastra 

melalui kegiatan membaca buku kumpulan cerita  pendek (cerpen), KD 7.1 

Menemukan tema, latar, penokohan pada cerpen-cerpen dalam satu buku 

kumpulan cerpen, 7.2 Menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpencerpen 

dalam satu buku kumpulan cerpen. SK 8. Mengungkapkan kembali pikiran, 

perasaan, dan pengalaman dalam cerita pendek, KD 8.1 Menuliskan kembali 

dengan kalimat sendiri cerita pendek yang pernah dibaca. Kelas IX semester 2, 

SK 16. Menulis naskah drama, KD 16.1 Menulis naskah drama berdasarkan 

cerpen yang sudah dibaca. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana mengembangkan 

buku kumpulan cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural bagi siswa SMP. 

Secara rinci rumusan masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah gambaran model dan format sajian buku kumpulan cerita 

remaja bermuatan nilai-nilai multikultural yang sesuai kebutuhan siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)? 
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2) Bagaimanakah penilaian ahli terhadap gambaran model dan format sajian 

cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural? 

3) Bagaimanakah perbaikan gambaran model dan format sajian berdasarkan 

penilaian ahli terhadap cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural 

berdasarkan penilaian ahli?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan profil buku kumpulan cerita remaja bermuatan nilai-nilai 

multikultural yang sesuai kebutuhan siswa dan guru Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 

2. Mendeskripsikan persepsi ahli terhadap cerita remaja bermuatan nilai-nilai 

multikultural. 

3. Mengembangkan profil prototipe cerita remaja bermuatan nilai-nilai 

multikultural bagi siswa SMP. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Peneliti membatasi aspek yang diteliti pada tiga aspek. Pertama, gambaran 

profil pengembangan cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural yang sesuai 

kebutuhan dan tingkat perkembangan remaja. Kedua, penilaian para ahli terhadap 

prototipe kumpulan cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural. Ketiga, 

model buku kumpulan cerita remaja bermuatan nilai-nilai multikultural 

berdasarkan penilaian ahli. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan cerita remaja bermuatan nilai-nilai karakter 

multikultural untuk remaja bertujuan membuat profil dan model buku kumpulan 

cerita remaja yang bermuatn nilai-nilai multikultural bagi sisa SMP. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pengembangan 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pendidikan karakter 

multikultural dan apresiasi cerpen. Selaian itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya sebagai sumbangan teori dalam upaya pengembangan buku 

bermuatan nilai-nilai karakter multikultural. 

Selain manfaat teoretis tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi guru 

sebagai rujukan saat mencari bahan ajar yang mengandung nilai-nilai karakter 

multikultural. Adapun bagi siswa penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan dan pembelajaran mengapresiasi cerpen. Prinsip-prinsip 

pengembangan cerita remaja bermuatan nilai-nilai karakter multikultural bagi 

siswa SMP memungkinkan penelitian ini untuk dikembangkan dan diterapkan 

pada siswa di jenjang pendidikan lain. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal 

skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian awal skripsi berisi 

halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. 

Bagian inti skripsi ini berisi lima BAB, yaitu : 
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BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan 

pendapat para ahli dari berbagai sumber kepustakaan yang 

mendukung penelitian. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang memuat 

jenis dan desain penelitian, variabel, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV Analisa Data. Bab ini berisi analisis dan pembahasan. 

BAB V Berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan pendidikan multikutural sudah  banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti Wijayanti (2008), Kurniasih 

(2007), Surahmat (2012), Damanhuri (2008), Handayani (2009), Ismaya (2012), 

Triyuni (2006), dan Hidayat (2009) serta Bree Picower (2012). 

Wijayanti (2008) dalam skripsi berjudul Pengembangan Buku Cerita yang 

Berbasis Multikultural bagi Anak Perkembangan Kognitif Operasional Konkret 

mengkaji karakteristik buku cerita secara umum. Meski demikian, penelitian 

Wijayanti memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama 

menggunakan teori kognitif-pragmatik. Salah satu hasil penelitiannya adalah 

bahwa persepsi anak usia operasional konkret dalam memahami gejala 

multkultural tergolong masih rendah. Setelah diberikan tindakan (treatment) 

berupa bacaan cerita berbasis multikultural kesadaran multikultural mereka 

semakin baik. Anak-anak semakin menghargai makna perbedaan kesenian, etnis, 

agama, usia, gender, dan strata sosial. 

Surahmat (2012) dalam skripsi berjudul Pengembangan Buku Kumpulan 

Cerita Rakyat Bermuatan Nilai Antikorupsi untuk Siswa Sekolah Menengah 

Pertama mengkaji resepsi cerita rakyat untuk menanamkan nilai antikorupsi pada 

siswa. Korelasinya dengan penelitian ini adalah meski dapat dikatakan lebih 

umum dalam genre sastranya, akan tetapi penelitian Surahmat sama-sama 

menggunakan media cerita untuk menanamkan nilai-nilai kepribadan pada siswa.  
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Penelitian lain yang berkaitan dengan cerita anak adalah Pengembangan 

Model Pembelajaran Membaca Cerita Anak Bahasa Indonesia Konteks 

Multikultural pada Siswa Kelas VII SMP Hidayatullah Semarang. Penelitian  

tersebut dilakukan oleh Dhian Kurniasih (2007) dalam skripsinya. Skripsi tersebut 

membahas tentang pengembangan model pembelajaran berkonteks multikultural 

dalam pembelajaran membaca cerita anak. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Hidayatullah Semarang. Penelitian tersebut menggunakan 

metode R&D (Research and Development) atau penelitian pengembangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Kurniasih memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada jenis penelitiannya, penelitian 

dan pengembangan dan juga pada karakter multikultural yang diangkat.  

Handayani (2009) dalam artikel berjudul Pendidikan Multikultural yang 

Bermakna Guna Membangun Masyarakat Demokratis dalam Relevansinya 

dengan Tujuan Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pada umumnya 

tujuan pendidikan yang ideal tidak pernah dengan sungguh-sungguh 

diterjemahkan secara operasional dan diupayakan ketercapaiannya. Tujuan 

pendidikan nasional dalam UU No. 20/2003 belum membahas secara fokus 

tentang pendidikan kultural. Walaupun telah disinggung sedikit dalam tujuan 

pendidikan nasional dan dalam pasal 4 ayat (1). 

Melengkapi pendapat Handayani, Ismaya (2012) dalam tesisnya 

Pendidikan Multikultural di Yogyakarta menyatakan bahwa kenyataan kebijakan 

dan program pendidikan yang dilaksanakan Orde Lama dan Orde Baru yang 

terwujud dalam kurikulum (terutama kurikulum 1968 sampai kurikulum 1994) 

ternyata tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa yang demokratis, 
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membuka mata dan mendorong berbagai pihak untuk memikirkan kembali 

kebijakan pendidikan seperti apa yang cocok untuk bangsa Indonesia dengan 

keragaman suku, agama, ras, etnis, budaya, agama dan gender. 

Triyuni (2006) dalam penelitaiannya yang berjudul Membangun 

Komunikasi dan Pendidikan Multikultural dalam “Plural Society” berkesimpulan 

bahwa komunikasi multikultural belum mendapatkan tempat sebagai suatu kajian. 

Padahal disadari bahwa kehidupan kehidupan masyarakat sangat heterogen. 

Pendidikan multikultural sangat penting mengingat bangsa Indonesia 

merupakan Negara yang majemuk, yang beragam. Namun, sejak orde lama -

sampai sekarang- sekolah dijadikan satu dengan cara diseragamkan. Masyarakat 

yang heterogen dipaksa menjadi homogen dengan sistem pemerintahan dan 

pendidikan. Wacana pendidikan multikultural akhir-akhir ini merupakan angin 

segar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa kesatuan yang maju, yang aman, 

tenteram dan damai. Damanhuri (2008: 16) dalam artikel penelitain berjudul 

Paradigma Pendidikan Multikultural mengemukakan bahwa pendidikan pluralis-

multikultural sewajarnya diapresiasi, namun perlu dipikirkan juga problem 

tranformasi dari sebuah pendidikan. Pluralisme keberagaman yang dipupuk lewat 

aspek pendidikan perlu segera diintegrasikan dengan teologi pembahasan guna 

melakukan transformasi sosial. Usaha ini dapat dilakukan lewat tahapan 

pengembangan paham toleransi, dialog, dan kemudian melakukan kerjasama yang 

nyata. 

Pentingnya pendidikan multikultural bagi Indonesia juga disampaikan oleh 

Hidayat (2009) dalam artikel penelitiannya yang berjudul. Pendidikan 

Multikultural: Usaha Menumbuhkan Kemampuan untuk Menghormati 
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Keragaman. Dengan multikulturalise maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti 

yang tercantum dalam dasar Negara kita akan tetap terpelihara dengan baik.  Akan 

tetapi dengan mengetahui budaya lain jangan sampai menimbulkan sebuah 

hierarki budaya. Ada budaya yang dikatakan ‘baik’ dan ‘buruk’, ‘lebih maju’ dan 

‘tertinggal’. Perbedaan budaya, yang hanya dipahami sebagai perbedaan ras/etnis 

sering kali dijadikan dasar dari model kompetensi antar budaya (Dervin, 2012:4).  

Itu sebabnya Bree Picower dalam penelitiannya, menyertakan tahapan respect for 

others (menghormati yang lain) karena pada kenyataannya kita hidup 

berdampingan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai budaya. 

Lalu, penelitian tentang pendidikan karakter melalui sastra juga sudah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Massoudi dalam penelitiannya 

“Learning and Teaching Ethics through Stories: A Few Example from the 

Buddhist Tradition” berpendapat bahwa prosa merupakan  powerful tools for 

teaching, if used properly (2010:20). Cerita merupakan alat yang kuat untuk 

mengajar jika digunakan dengan tepat. Al-Qur’an pun menjadikan kisah-kisah 

orang-orang terdahulu sebagai pembelajaran. Menurut Dadah (2009:148) 

pengaruh kisah Al-Qur’an terhadap dunia pendidikan ternyata sangat signifikan. 

Karena metode ini meningkatkan rasa ingin tahu, perasaan senang bagi 

pendengarnya dan menghilangkan rasa kejenuhan, sehingga secara tidak langsung 

nasihat dan pelajaran yang ada dalam kisah tersebut akan mempengaruhi jiwa dan 

pikiran seseorang. 

Pendapat serupa pun diungkapkan oleh Pebriana (2013:157) jika dikaitkan 

dengan siswa, penanaman karakter melalui tokoh-tokoh yang ada pada cerita dan 

kisah sangatlah penting.  Bagaimanapun cerita dan kisah lebih mudah dipahami 
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dibandingkan dengan wacana yang sering kali kaku dan keras untuk dicerna 

siswa. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan apresiasi sastra. Melihat 

kenyataan seperti ini tentulah, apresiasi sastra perlu lebih ditingkatkan lagi, 

terutama penanaman pendidikan nilai dalam membentuk karakter siswa melalui 

sastra.  

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangsa 

Indonesia sebagai bangsa kesatuan yang terdiri atas berbagai suku dan budaya 

sangat riskan timbul gesekan-gesekan antar warga yang berujung pada bentrok. 

Sedangkan pemerintah sampai sekarang belum fokus pada pendidikan 

multikultural yang penting bagi bangsa ini. Pendidikan multikultural penting 

ditanamkan kepada pelajar sejak dini, hal ini untuk menjaga kerukunan, 

kedamaian dan stabilitas nasional. Salah satu cara untuk menanamkan karakter 

tersebut adalah mengintegrasikan karakter multikultural dalam sebuah cerita, 

seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Bree Picower (2012:13) mengenai 

bahan alternatif atau mengintegrasikan tahapan-tahapan (six elemen) ke dalam 

kurikulum yang diamanatkan. Dia menyebutnya dengan istilah “camouflage” 

(kamuflasi) atau penyamaran. 

2.2  Landasan Teori 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, hakikat cerita, 

karakter multikultural, dan genre sastra anak. Peneliti berpendapat bahwa genre 

sastra anak penting untuk menunjang penelitian. Hal ini disebabkan karena yang 

diteliti nantinya adalah siswa SMP, jenjang pendidikan yang unik karena siswa 

masuk pada tahapan akhir masa anak-anak, puber dan masa remaja, jadi peneliti 
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menilai perlu untuk mengetahui genre-genre cerita apa saja yang dapat dijadikan 

bahan untuk cerita bermuatan karakter multikultural bagi siswa SMP.  

2.2.1  Hakikat Cerita 

Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu 

peristiwa atau kejadian. Cerita juga dapat diartikan sebagai karangan yang 

menuturkan pengalaman, perbuatan orang. Dari cerita, seseorang dapat 

mengetahui apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa  yang mengalami suatu hal 

atau pengalaman. Menurut Subyantoro (2007:10), cerita adalah salah satu bentuk 

sastra yang dapat dibaca atau didengar oleh orang yang tidak bisa membaca. 

Cerita dapat berbentuk tulisan maupun tuturan yang disampaikan secara lisan. 

Prosa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cerita fiksi dan non fiksi. 

Pada penelitian ini penekanannya lebih kepada cerita fiksi atau prosa, yang berarti 

cerita rekaan atau khayalan. Dalam penelitian ini yang dgunakan adalah prosa 

berbentuk cerpen. Hal itu disebabkan prosa merupakan karya naratif yang isinya 

tidak menyaran kepada kebenaran sejarah (Haryati 2011:18).  

Menurut sejarah perkembangannya, prosa fiksi dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu prosa fiksi lama dan prosa fiksi baru. Yang termasuk prosa fiksi lama antara 

lain cerita rakyat dan hikayat. Prosa fiksi baru secara garis besar dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu novel dan cerpen.  

Pada penelitian pengembangan buku kumpulan cerita remaja bermuatan 

nilai-nilai karakter multikultural bagi peningkatan apresiasi cerpen ini lebih 

condong kepada cerpen, yaitu prosa fiksi yang lebih ringan dibandingkan dengan 

novel. Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Predikat pendek 

dalam hal ini bukan ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita 
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itu, atau sedikitnya tokoh yang ada didalamnya, melainkan lebih disebabkan ruang 

lingkup permasalahan yang ingin disampaikan lewat bentuk karya itu (Haryati 

2011: 21).  

 Ruang lingkup permasalahan yang diungkapkan dalam cerpen adalah 

sebagian kecil dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. 

Hanya mempunyai efek tunggal, karakter, alur, dan latar yang terbatas, tidak 

beragam dan tidak kompeks. Yang terpenting pada cerita pendek menurut Stanton 

(2007:75) adalah berbentuk ‘padat’. Jumlah kata dalam cepen harus lebih sedikit 

ketimbang kata dalam novel. Stanton (2007:78) juga menambahkan bukti lain 

yang menunjukkan kepadatan cerpen, yaitu penggunaan simbolisme, meski 

sebenarnya novel juga menggunakannya, akan tetapi tidak sering. 

2.2.1.1 Unsur-Unsur Pembangun Cerita. 

Cerita sebagai karya sastra fiksi dibangun dari berbagai unsur yang 

membentuknya. Unsur-unsur itu dapat dibedakan atas unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita fiksi yang secara langsung 

berada di dalam, menjadi bagian, dan ikut membentuk eksistensi cerita yang 

bersangkutan. Unsur fiksi yang termasuk dalam kategori ini misalnya tokoh dan 

penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Dalam rangka telaah teks 

fiksi cerita anak, juga fiksi dewasa, unsur-unsur intrinsik lebih menjadi fokus 

perhatian (Nurgiyantoro 2005: 221). 

Unsur intrinsik pembangun cerita menurut Nurgiyantoro (2010:222) terdiri 

atas; 

1. Tokoh 
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Tokoh cerita dimaksudkan sebagai pelaku yang dikisahkan perjalanan 

hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun 

pederita berbagai peistiwa yang diceritakan. Dalam cerita fiksi anak 

tokoh cerita tidak harus berwjud manusia, seperti anak-anak atau orang 

dewasa lengkap dengan nama dan karakternya, melainkan dapat juga 

dapat berupa binatang atau atau suatu objek yang lain yang biasanya 

merupakan bentuk personifikasi manusia. 

2. Alur Cerita 

Dalam kaitannya dengan sebuah teks cerita, alur berhubungan dengan 

berbagai hal seperti peristiwa, konflik yang terjadi, dan akhirnya 

mencapai klimaks, serta bagaimana kisah itu diselesaikan. Alu 

berkaitan dengan bagaimana peristiwa, tokooh, dan segala sesuatu itu 

digerakkkan, dikisahkan sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita 

yang padu dan mmenarik. 

3. Latar 

Latar (setting) dapat dipaham sebagai landas tumpu berlangsungnya 

berbagai peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi. 

Peristiwa dan kisah dalam cerita fiksi tidak dapat terjadi begitu saja 

tanpa kejelasan landas tumpu. Apalagi untuk cerita fiksi anak yang 

dalam banyak hal memerukan rincian konkret yang lebih menjelaskan 

“apa dn bagaimana”-nya berbagai peristiwa yang dikisahkan.  

4. Tema 

Menurut Lukens (dalam Nurgiyantoro, 2010: 260), secara sederhana 

tema dapat dipahami sebagai gagasan yang mengikat cerita, mengikat 
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berbagai unsur intrinsik yang membangun cerita sehingga tampil 

sebagai sebuah kesatupaduan yang harmonis . jadi, dalam kaitan ini 

tema merupakan dasar pengembangan sebuah cerita.  

5. Moral 

Moral, amanat, atau messages dapat dipahami sebagai sesuatu yang 

ingin disampaikan kepada pembaca. Sesuatu itu selalu berkaitan 

dengan berbagai hal yang berkonotasi positif, bermmanfaat bagi 

kehidupan, dan mendidik. Moral berurusan dengan masalah baik dan 

buruk, namun istilah moral itu selalu dikonotasikan dengan hal-hal 

yang baik.  

6. Sudut Pandang 

Sudut pandang dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita dikisahkan. 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2005:248) mengemuakan bahwa sudut 

pandang merupakan cara atau pandangan yang diergunakan pengarang 

sebagai sarana menampilkan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai 

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah teks fiksi kepada 

pembaca. 

7. Stile dan Nada 

Stile dapat dipahami sebagai sebuah cara pengungkapan dalam bahasa, 

cara bagaimana seseorang menungkapkan sesuatu yang akan 

diungkapkan (Abrams, dalam Nurgiyantoro, 2005:276), atau 

bagaimana seorang pengarang mengemukakan sesuatu sebagai 

ekspresi apa yang mau dikatakan (Lukens, dalam Nurgiyantoro, 

2010:274). Sedangkan nada dapat dipahami sebaai sikap, pendirian, 



19 

 

 

atau perasaan pengarang terhadap masalah yang dikemukakan dan 

terhadap pembaca (Lukens, dalam Nurgiyantoro, 2010:274). Nada 

mencerminkan sikap dan pendirian pengarang terhadap hal-hal yang 

dikisahkan dalam sebuah cerita fiksi dan sekaligus juga terhadap 

pembaca untuk menggiringnya ke sikap dan pendirian ang kurag lebh 

sama. Stile dan nada merupakan dua hal yang terkait erat. Jika stile 

berkaitan dengan masalah pilihan berbagai aspek kebahasaan yang 

dipergunakan dalam sebuah teks kesastraan, nada adalah sesuatu yang 

terbangkitkan oleh pemilihaan berbagai bentuk komponen stile 

tersebut. Jadi, nada pada hakikatnya merupakan sesuatu yang 

terbentuk, terbangkitkan, atau sebagai konsekuensi terhadap pilihan 

stile. 

8. Lain-lain: Judul 

Setiap cerita fiksi pasti mempunyai judul, dan judul itulah lazimnya 

yang pertama-tama dibaca oleh pembaca. Bahkan, orang yang belum 

tentu sempat membaca keseluruhan suatu cerita fiksi juga masih 

sempat membaca juudulnya walau secara sekilas. Judul bukan bagian 

dari unsur itrinsik teks fiksi, tetapi karena ia merupakan sesuatu yang 

pertama-tama dibaca dan dikenali pembaca, menarik juga untuk 

dibicarakan. 

Suharianto (1982:28-37) mengungkapkan bahwa unsur-unsur pembangun 

cerita meliputi:  

1. Tema sebagai pokok permasalahan yang dominan dalam suatu cerita, 
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2. Alur, jalinan kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan 

hukum sebab akibat sehingga merupakan suatu kesatuan yang padu, 

bulat, dan utuh, 

3. Penokohan, adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, 

4. Latar, adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita, 

5. Tegangan, adalah bagian cerita yang membuat pembaca atau pendengar 

terangsang melanjutkan pembacaannya atau mendengarkan ceritanya, 

6. Suasana, adalah segala peristiwa yang dialami oleh tokoh sehingga 

pembaca atau pendengar ikut merasakannya,  

7. Pusat pengisahan ialah siapa yang bercerita (kedudukan pengarang 

dalam cerita), dan 

8. Gaya bahasa. 

Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, adalah unsur yang berada di luar 

teks yang bersangkutan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap bangun cerita yang 

dikisahkan, langsung atau tidak langsung. Hal-hal yang dapat dikategorikan ke 

dalam bagian ini misalnya jati diri pengarang yang mempunyai ideologi, 

pandangan hidup dan way of life bangsanya, kondisi kehidupan sosial-budaya  

masyarakat yang dijadikan latar cerita, dan lain-lain (Nurgiyantoro 2005:221-

222). 

2.2.2 Sastra Anak 

Untuk memastikan perbincangan lebih berfokus, dalam penelitian ini, 

istilah sastra anak dan remaja digunakan untuk merujuk pada sastra anak. 

Analoginya seperti ini, remaja merupakan fase perkembangan peralihan dari anak-

anak menuju dewasa. Banyak hal yang berkembang pada fase ini, mulai 
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perkembangan fisik, cara berpikir dan emosi. Pada fase ini remaja masih banyak 

yang membawa karakter-karakter mereka pada masa kanak-kanak. Banyak remaja 

yang masih manja, mudah terpengaruh dan cenderung untuk mencari perhatian. 

Maka dari itu, meskipun remaja merupakan fase yang berbeda dari anak-anak 

genre sastra yang masih relevan buat mereka adalah genre sastra anak. Akan 

tetapi, meskipun masuk pada genre sastra anak, bahasa yang digunakan sedikit 

berbeda dengan anak. Harus menyesuaikan tingkat perkembangan bahasa dan 

psikologis pada remaja. Anak usia antara 11-15 tahun termasuk masa sekolah 

SMP, masa ini anak memasuki masa remaja awal. Anak usia 16-18 tahun masa 

SMA, pada masa ini anak memasuki masa remaja akhir (Sarwono, 2010:84). 

Menurut Rifa’i (2010:63) manusia mengalami sepuluh fase perkembangan 

yang dilalui sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, yaitu; (a) Fase 

prenatal, (b) Masa kelahiran, (c) Masa bayi, (d) Awal masa kanak-kanak, (e) 

Akhir masa kanak-kanak, (f) Masa puber atau pra remaja, (g) Masa remaja, (h) 

Awal masa dewasa, (i) Masa dewasa madya, (j) Masa dewasa lanjut (lanjut usia). 

Dari 10 fase di atas, terlihat bahwa remaja merupakan fase peralihan dari 

kanak-kanak menuju dewasa. Dalam setiap periode peralihan, status individu 

tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan (Rifai, 

2010:69) 

Jadi periode ini adalah periode yang sangat penting bagi perkembangan 

selanjutnya karena periode ini adalah masa perubahan (fisik dan psikologis), masa 

usia bermasalah, masa mencari identitas, masa yang tidak realistis, masa yang 

menimbulkan ketakutan dan ambang masa dewasa. 

 



22 

 

 

2.2.2.1 Pengertian Cerita Anak  

Cerita anak adalah cerita yang sederhana yang kompleks. Kesederhanaan 

itu ditandai oleh syarat wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak 

ruwet, sehingga komunikatif (Titik dan Rampan 2003:92).  

Nurgiyantoro (2005:218-219) mengemukakan bahwa cerita anak memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan fiksi dewasa. Karakteristik cerita fiksi anak 

sebenarnya terletak pada citra kehidupan, gambaran kehidupan (image of life) 

yang dapat dipahami sebagai penggambaran secara konkret tentang model-model 

kehidupan sebagaimana yang dijumpai dalam kehidupan yang sesungguhnya di 

dunia sehingga mudah diimajinasikan oleh pembaca anak-anak. Selain itu, cerita 

yang diangkat adalah cerita yang berangkat dari kacamata anak, sehingga anak 

dapat dengan mudah memahami, mengidentifikasi, dan mengembangkan 

fantasinya lewat bacaan cerita fiksi. 

Menurut Sarumpaet (1976: 19-32) kekhasan bacaan anak-anak ditandai 

oleh tiga ciri yang membedakannya dari bacaan orang dewasa. Unsur pertama 

adalah pantangan, unsur ini khusus berkenaan dengan tema, amanat, dan cerita. 

Unsur kedua adalah gaya bahasa yang langsung, tidak terlalu bertele-tele atau 

berbelit-belit sehingga terwujud suasana dan tokoh-tokoh yang jelas, baik sifat, 

peran, maupun fungsinya dalam cerita. Unsur ketiga adalah adanya fungsi terapan, 

maksudnya adalah adanya unsur-unsur yang dapat menambah pengetahuan 

umum.  

Konsep dari sastra remaja yang membedakannya dengan sastra dewasa 

yaitu bahan kreatif yang; (a) relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

psikologi dan psikososial remaja; (b) dapat memperkaya pengalaman dan 
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pengetahuan khalayak remaja; (c) dapat merangsang minat dan berupaya 

menghidupkan daya imajinasi dan daya cipta; (d) dapat mengajak remaja berpikir 

secara rasional dan kritis; (e) mempunyai nilai moral yang dapat menyumbang 

pada terbentuknya insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelek 

(Anwar, 2008: 385). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa cerita anak 

adalah cerita fiksi yang mengisahkan dunia seputar anak-anak agar lebih mudah 

diterima oleh anak. Selain itu, dalam cerita anak juga mengandung nilai-nilai 

karakter dan moral sehingga nilai-nilai tersebut nantinya dapat diketahui, diterima 

dan pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk 

cerita remaja sendiri jika didasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa cerita remaja merupakan sebuah cerita fiksi yang mengisahkan dunia 

remaja yang berkisah mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh remaja. 

Cerita remaja tersebut merupakan cerita yang relevan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan psikologi dan psikososial remaja, dapat memperkaya pengalaman 

dan pengetahuan remaja, dapat merangsang minat dan menghidupkan daya 

imajinasi dan daya cipta, dapat mengajak remaja berpikir secara rasional dan 

kritis, serta mempunyai nilai moral. 

2.2.2.2 Genre Sastra Anak  

Genre dapat dipahami sebagai suatu macam atau tipe kesastraan yang 

memiliki seperangkat karakteristik umum, atau kategori pengelompokan karya 

sastra yang biasanya berdasarkan style, bentuk atau isi (Nurgiyantoro, 2004:107). 

Seperti halnya dalam sastra dewasa, sastra anak juga mengenal apa yang disebut 

genre. Lukens dalam Nurgiyantoro (2004:110-118) mengelompokkan genre sastra 
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ke dalam enam macam yang di dalamnya masih terdapat jenis-jenis yang lain. 

Enam macam genre tersebut, yaitu: 

1. Realisme 

Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan 

tersebut mungkin saja terjadi walaupun tidak harus memang benar-benar 

ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam 

realisme –dan sekali lagi pembicaraan tentangnya dapat tumpang tindih- 

yaitu cerita realistic, realisme binatang, realism historis, dan cerita olah 

raga. 

2. Fiksi formula 

Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula karena memiliki pola-pola 

tertentu yang membedakannya dengan jenis yang lain. Walau hal itu tidak 

tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis, 

keadaan itu mau-tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. 

Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah 

cerita misteri dan detektif, cerita romantic, dan novel serial. 

3. Fantasi 

Fantasi dapat dipahami sebagai the willing suspension of disbelief, cerita 

yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima. Fantasi sering juga diebut 

cerita fantasi (literary fantasy) –perlu dibedakan dengan cerita rakyat 

fantasi (folk fantasy) yang tidak pernah dikenal siapa penulisnya – 

mencoba menghadirkan sebuah dunia lain (other world) di samping dunia 

realitas. Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat 

diterima sehingga sebagai sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. 
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Jenis sastra anak yang dapat dikeompokkan ke dalam fantasi adalah cerita 

fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. 

4. Sastra tradisional 

Istilah ‘tradisional’ dalam kesastraan (traditional literature atau folk 

literature) menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah 

mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan 

dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Jenis cerita yang dapat 

dikelompokkan dalam genre ini adalah fabel, dongeng rakyat, mitologi, 

legenda, dan epos. 

5. Puisi  

Sebuah bentuk sastra yang di dalamnya terdapat pendayagunaan berbagai 

unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Untuk puisi anak, 

kesederhanaan bahasa haruslah tetap menjadi perhatian tersendiri dan 

kadang keindahan sebuah puisi terletak dari kesederhanaannya. Genre 

puisi anak dapat berwujud puisi-puisi lirik tembang-tembang anak 

tradisional, atau lirik tembang-tembang ninabobo. 

6. Non fiksi  

Tidak semua buku non fiksi dapat masuk dalam genre ini, khususnya 

buku-buku yang tidak memperhatikan keharmonisan bentuk (bahasa) dan 

isi (sesuatu yang diungkapkan). Bacaan non fiksi sastra yang ditulis secara 

artistik sehingga jika dibaca oleh anak, anak akan memperoleh 

pemahaman dan skaligus kesenangan. Bacaan non fiksi dapat 

dikelompokkan ke dalam sub genre buku informasi dan biografi. 
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Berdasarkan enam genre sastra anak yang diungkapkan oleh Lukens 

tersebut, ada lima genre yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini, yaitu 

realism, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional dan puisi. Puisi diangggap masih 

relevan karena kemungkinan adanya puisi dalam sebuah cerita. 

2.2.3 Pengertian Multikulturalisme 

Multikulturalisme berasal dari kata “kultur”. Banyak sekali para ahli yang 

mengartikan kata kultur, menurut Conklin dan Tyler dalam Naim dan Sauqi 

(2008: 122) kultur merupakan sebuah alat yang mengatur mental yang dapat 

menentukan bagaimana seorang anggota sebuah kelompok masyarakat memahami 

dunianya. Selaras dengan pendapat tersebut, Steward dan White dalam Naim dan 

Sauqi (2008: 122) juga berpendapat bahwa kultur adalah sebuah cara bagi 

manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan membuat hidupnya 

terjamin. Melengkapi pendapat di atas, menurut Sonhaji dalam Karwono (46: 

2008) pendidikan multikultural merupakan salah satu model pendidikan yang 

dapat membawa bangsa ke arah perspektif ke-indonesia-an  yang utuh. 

Pendidikan multikulturalisme merupakan suatu istilah yang sebenarnya 

sudah lama muncul dalam dunia pendidikan. Masyarakat yang mengapresiasi 

pendidikan multikulturalisme adalah masyarakat yang secara obyektif memiliki 

anggota heterogen dan plural. Prudence Crandall dalam Damanhuri (2008:2) 

berpandangan bahwa pendidikan multikulturalisme, yaitu pendidikan yang 

memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari 

aspek keagamaan, suku, etnis, ras, aliran kepercayaan, dan budaya.  Menurut 

James A. Banks dalam Handayani (2009:78) pendidikan multikultural adalah 

konsep, ide atau falsafah sebagai suatu  rangkaian kepercayaan (set of belive) dan 
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penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di 

dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-

kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara. 

Sejalan dengan pendapat Crandall, Menurut Ma’ruf (2009: 77) pendidikan 

multikultural dapat dimaknai sebagai proses untuk menumbuhkan kemampuan 

cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, 

diharapkan adanya toleransi antar masyarakat agar tidak sering terjadi benturan 

atau konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah ternodai. 

Dengan pengertian yang beragam, konsep dan praktik multikulturalisme 

Parekh (1997) dalam Triyuni (2006:79) membedakan menjadi lima macam. 

Pembagian ini masih bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu.  

Pertama, “multikulturalimse isolation” mengacu pada masyarakat yang 

berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam 

interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Kelompok ini menerima keragaman, 

tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara 

terpisah dari masyarakat lain umumnya.  

Kedua “multikulturalisme akomodatif” yakni masyarakat yang plural 

memiliki kultur dominan, yang membuat  penyesuaian dan akomodasi-akomodasi 

tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakatnya menerapkan 

hukum, ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan 

kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan 

mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur dominan.  
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Ketiga “multikulturalisme otonomis”, yakni masyarakat plural yang 

kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan 

budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik 

yang secara kolektif bisa diterima. Mereka yang minoritas adalah 

mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama. Mereka 

berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompok bisa eksis sebagai 

mitra sejajar.  

Keempat “multikulturalisme kritikal atau interaktif” yakni masyarakat 

yang plural yang kelompok-kelompok kultural tidak terlalu “concern” dengan 

kehidupan otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang 

mencerminkan dan menegaskan prespektif-prespektif distingtif mereka.  

Kelima “multikulturalisme kosmopolitan” yang berusaha menghapuskan 

batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana 

setiap individu tidak lagi terikat dan “commited” kepada budaya tertentu, dan 

sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen intercultural yang 

sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahawa yang 

dimaksud dengan multikulturalisme adalah suatu konsep, ide atau falsafah sebagai 

suatu  paham yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya sehingga 

diharapkan akan terwujud suatu masyarakat yang saling menghormati, tulus, dan 

toleran terhadap keragaman budaya yang ada. 

2.2.3.1 Karakter Multikultural 

Menurut Badudu dan (Mustakim 2011:28) karakter diartikan sebagai 

mempunyai kepribadian sendiri. adapun kepribadian diartikan dengan sifat khas 
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atau hakiki seseorang yang membedakan seseorang, dari orang lain. Berdasarkan 

rumusan visi dan misi RPJP nasional 2025, menurut Mustakim (2011:72) minimal 

ada delapan arakter yang harus dikembangkan dalam praktik pendidikan dan 

pembelajaran di Indonesia. Delapan karakter tersebut adalah etos spiritual, etos 

mutu, demokratis, multikultural, kecerdasan kritis, peduli lingkungan, 

berwawasan maritime, tanggung jawab global. Salah satunya adalah karakter 

multikultural, sekolah harus mampu membangun karakter tersebut agar lulusan 

sekolah dapat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan sebagiman 

dirumuskan dalam RPJP Nasional. 

Melengkapi pendapat Mustakim, menurut Fitri dalam Pebriana (2013: 

155) penanaman nilai-nilai karakter di Indonesia telah dikembangkan menjadi 

beberapa nilai. Terdapat delapan belas nilai-nilai karakter yang wajib diterapkan 

disetiap proses pendidikan atau pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang dimaksud 

sebagai berikut: religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab. Dari beberapa karakter tersebut memang tidak ditemukan karakter 

multikultural, namun nilai-nilai dari karakter multikultural ada di dalam delapan 

belas karakter tersebut, utamanya seperti toleransi, demokratis, semangat 

kebangsaan, dan cinta tanah air. Lalu, pengembangannya adalah komunikatif, 

cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli sosial. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan karakter multikultural adalah  suatu kepribadian seseorang yang 
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menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, demokrasi, peduli, semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air. 

 Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis, namun sikap 

demokratis tidak akan terbentuk tanpa ada kesadaran multikultural. Kesadaran 

multikultural mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak dan kewajiban 

orang lain atau kelompok lain.  Kesadaran ini juga mengandung makna kesediaan 

untuk berlaku adil dengan kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling 

menghormati. Selain itu, Indonesia juga Negara yang dibangun atas keberagaman 

suku dan budaya. Tanpa adanya karakter multikultural tidak mungkin bangsa ini 

memiliki kebersamaan untuk membangun Indonesia serta mempertahankan 

persatuan dan kesatuan. Karena itu, pengembangan karakter multikultural menjadi 

kebutuhan yang sangat penting bagi negeri ini. 

2.2.4 Hakikat Menulis Kreatif 

Dasar penulisan kreatif berbeda dengan menulis biasa pada umumnya. 

Proses kreatif ini menghasilkan tulisan yang luar biasa, menimbulkan daya 

imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Imajinasi mampu mengusik, 

membuai, merangsang, melambungkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, 

bahkan dapat jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan terpenting antara 

tulisan biasa dan tulisan kreatif. Unsur kreativitas mendapat tekanan dan perhatian 

besar karena keduanya merupakan unsur penting dalam pengembangan proses 

kreatif seorang peneliti atau pengarang. Menulis kreatif dihasilkan dari menulis 

tanpa beban. Seseorang menulis dengan hatinya dan berupaya keras agar apa yang 

dituliskan bermanfaat untuk pembaca. Menulis kreatif menjadi menarik manakala 

dituliskan dengan bahasa yang tidak berbelit belit. Langsung mengalir dan 
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membuat pembaca terbawa ke dalam cerita. Menulis kreatif dan menarik dapat 

dilakukan oleh semua orang bila dia menyadari akan potensi dirinya. Dia tak 

pernah menyerah untuk terus berlatih menulis. 

Menulis kreatif jelas berbeda dengan menulis efektif. Menulis kreatif 

dihasilkan dari sesuatu yang baru dan inovatif. Sedangkan menulis efektif adalah 

menulis yang singkat, padat, jelas, dan tidak memboroskan kata kata. 

Menurut Laksana  (2007:1-3), menulis kreatif adalah sebuah upaya untuk 

melatih kita berpikir lebih baik dan dengan demikian juga merupakan latihan terus 

menerus untuk memelihara akal sehat. Sedangkan menurut Komaidi (2008:23), 

proses menulis kreatif adalah suatu proses bagaimana gagasan lahir dan 

diciptakan oleh seorang penulis menjadi sebuah karya tulis. 

Penulisan kreatif, secara umum sering dikaitkan dengan sekadar tulisan 

sastrawi. Secara terminologi, penulisan kreatif adalah proses pembuatan tulisan 

yang di dalamnya mengandung daya cipta. Maksudnya, sebuah tulisan yang di 

dalamnya mempunyai kemampuan menawarkan atau memberikan sesuatu 

yang baru. Alhasil, mestinya penulisan kreatif bisa berwujud karya sastra, bisa 

juga nonsastra. Untuk kali ini, pembahasan akan lebih fokus pada penulisan 

kreatif dalam batas pengertian sastra. Penulis kreatif menggunakan sastra dengan 

efektif untuk memperkuat tulisan dan juga memiliki kecenderungan melihat 

segala sesuatu dengan cara yang tidak biasanya. Penulis kreatif tidak suka 

menceritakan atau menulis cerita mereka dengan gaya yang biasa-biasa saja. 

Mereka suka menciptakan suasana-suasana yang menarik di luar kebiasaan. 

Sedangkan penulis umum/harian, selain tidak memiliki banyak kekayaan dalam 

http://id.shvoong.com/tags/memiliki/
http://id.shvoong.com/tags/memiliki/
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idiom ataupun istilah, mereka tidak memiliki kepekaan kreatif seperti halnya 

penulis kreatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif 

adalah proses menulis dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas penulis. 

Menulis kreatif lebih menekankan pada ekspresi seorang penulis untuk 

mengungkapkan ide ke dalam sebuah tulisan sehingga tulisan dapat diterima oleh 

pembaca dengan baik. 

2.2.5  Buku pengayaan  

Dalam bagian ini dipaparkan pengertian buku pengayaan, fungsi buku pengayaan, 

kategori buku pengayaan, dan komponen pengembangan buku pengayaan. Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut. 

2.2.4.1 Pengertian Buku Pengayaan 

Buku pengayaan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

pembelajaran untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan karena 

kurangnya pemahaman atau menemukan sesuatu yang belum dimengerti. Melalui 

buku pengayaan, baik siswa maupun guru dapat dengan mudah melaksanakan 

kegiatan proses belajar mengajar. Tentunya buku pengayaan yang digunakan 

harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penggunaan.  

Dalam Permendiknas No 2/2008 buku pengayaan pendidikan diartikan 

sebagai buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, atau model 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi sebagai pendidik. Dalam pengertian yang lebih luas, buku 

pengayaan pendidikan adalah buku yang materi atau isinya dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pendidik dan/atau tenaga kependidikan. 
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Kusmana (2009) menyebutkan bahwa buku pengayaan merupakan buku 

yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan 

ipteks dan keterampilan; membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, 

pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. Buku ini dapat menjadi bacaan 

bagi peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. 

Selain itu, Kusmana (2009) juga menambahkan bahwa materi buku 

pengayaan harus memiliki manfaat bagi kehidupan pembaca, khususnya bagi 

peserta didik. Dengan demikian, materi dalam buku jenis ini adalah keterampilan-

keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan siswa harus terusung dalam 

materi buku pengayaan tersebut. Oleh karena itu, indikator dari aspek ini adalah: 

(1) dapat digunakan untuk memecahkan masalah; (2) dapat mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya; dan (3) dapat mendorong untuk berusaha mencari dan 

melakukan sesuatu. Materi buku pengayaan juga harus dapat mengembangkan 

kecakapan hidup (life skills) pembaca, terutama bagi peserta didik. Kecakapan 

hidup yang harus dikembangkan sebagai materi buku pengayaan adalah 

kecakapan akademik, sosial, dan kejuruan. Oleh karena itu, indikator dari aspek 

ini adalah (1) mengembangkan kecakapan akademik; (2) mengembangkan 

kecakapan sosial; dan (3) mengembangkan kecakapan motorik. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa buku pengayaan 

merupakan suatu buku yang dapat digunakan sebagai acuan belajar dalam 

pembelajaran sekaligus dapat membentuk suatu kepribadian. Buku pengayaan 

digunakan sebagai sarana untuk menjalankan tugas guru sebagai pendidik 

sekaligus dapat digunakan siswa sebagai pegangan dalam kegiatan pembelajaran. 

Buku pengayaan juga bisa dikatakan sebagai buku umum yang di dalamnya 
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terdapat buku pelajaran, buku bacaan, yang tergolong sebagai pemandu sehingga 

dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan merupakan teks yang digunakan 

sebagai pemandu. 

2.2.4.2 Fungsi Buku Pengayaan 

Buku pengayaan merupakan salah satu referensi dalam pembelajaran yang 

digunakan oleh pengajar memiliki fungsi yang terkandung di dalamnya. Fungsi 

buku pengayaan menurut Greene dan Petty (dalam Husen 1997), yaitu (1) 

mencerminkan sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran 

serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan; (2) 

menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang kaya, mudah 

dibaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, 

sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan sehingga 

keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi-kondisi yang 

menyerupai kehidupan sebenarnya; (3) menyajikan suatu sumber yang tersusun 

rapi dan bertahap mengenai keterampilan ekspresional yang mengemban masalah 

pokok dalam komunikasi; (4) menyaksikan bersama-sama dengan buku manual 

yang mendampingi metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk 

memotivasi siswa; (5) menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang 

perlu dan juga sebagai penunjang latihan-latihan dan tugas-tugas praktis; (6) 

menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remidial yang serasi dan tepat guna.  

Selain fungsi buku pengayaan yang dikemukakan oleh Greene dan Petty, 

Muslich (2008) juga mengemukakan bahwa fungsi buku pengayaan mencakup 

beberapa hal di antaranya, yaitu (1) sarana pengembang bahan dan program dalam 

kurikulum pendidikan, (2) sarana pemerlancar tugas akademik guru, (3) sarana 
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pemerlancar ketercapaian tujuan pembelajaran, dan (4) sarana pemerlancar 

efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai fungsi buku 

pengayaan yaitu sebagai sarana dalam dunia pendidikan dalam proses 

pembelajaran. Buku pengayaan sebagai bahan ajar diharapkan dapat  melengkapi 

kebutuhan buku yang masih kurang di lapangan. Dengan adanya buku pengayaan, 

mempermudah siswa maupun guru untuk berinteraksi dalam mempelajari suatu 

materi. 

2.2.4.3 Kategori Buku pengayaan 

Kusmana (2009) menyebutkan bahwa buku pengayaan mempunyai 

kategori yang memuat di dalamnya, yaitu (1) buku pengayaan dapat digunakan di 

sekolah atau lembaga pendidikan, namun bukan merupakan buku pegangan pokok 

bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tidak diterbitkan 

secara berseri berdasarkan tingkatan kelas atau jenjang pendidikan; (3) berisi 

materi yang tidak harus terkait secara langsung dengan sebagian atau salah satu 

Standar Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi, 

namun memiliki keterhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan 

nasional; (4) materi atau isi dari buku pengayaan dapat dimanfaatkan oleh 

pembaca dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas pembaca, 

sehingga materi tersebut dapat dimanfaatkan pula oleh pembaca secara umum; (5) 

penyajian buku pengayaan bersifat longgar, kreatif, dan inovatif sehingga tidak 

terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika belajar yang ditetapkan 

berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran.  
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Selain kategori buku pengayaan yang disebutkan di atas, Kusmana (2009) 

juga menambahkan ciri-ciri buku pengayaan yang harus terkandung di dalamnya. 

Ciri-ciri buku pengayaan tersebut, yaitu (1) materi/isi buku mengembangkan 

keterampilan yang bersifat faktual; (2) materi/isi buku berupa prosedur melakukan 

suatu jenis keterampilan; (3) penyajian materi dilakukan secara prosedural, (4) 

bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi 

gambar/ilustrasi, dan (5) bahasa yang digunakan bersifat teknis. 

Dalam Depdiknas (2008:6-7) memaparkan bahwa menurut Permendiknas 

No. 2/2008 buku pengayaan pendidikan adalah buku yang memuat prinsip, 

prosedur, deskripsi materi pokok, atau model pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. 

Dalam pengertian yang lebih luas, buku pengayaan pendidikan adalah buku yang 

materi atau isinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan/atau 

tenaga kependidikan. 

Materi atau isi buku dapat berupa teori-teori yang berhubungan dengan 

pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, penelitian pembelajaran, atau jenis lain yang terkait dengan tugas 

profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Oleh karena itu, materi atau isi 

buku dapat berupa: (1) pembahasan materi yang berhubungan dengan pedoman 

pengembangan kurikulum atau materi atau isi buku pengayaan dalam 

pengembangan kurikulum menjadi silabus, rencana proses pembalajaran, atau 

manajemen pendidikan pada umumnya; (2) pembahasan materi yang berhubungan 

dengan metode pembelajaran yaitu meteri atau isi yang menjabarkan 

model/pendekatan/metode/teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 
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pedoman atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; (3) 

pembahasan materi yang berhubungan dengan media pembelajaran, yaitu materi/ 

isi yang berisi proses pembuatan dan/atau pemanfaatan media dengan dilengkapi 

model/pendekatan/metode/teknik pembuatan dan/atau pemanfaatan media tersebut 

dalam kegiatan pembelajaran; (4) pembahasan materi yang berhubungan dengan 

evaluasi pembelajaran yaitu materi/isi yang menjabarkan langkah-langkah 

kegiatan evaluasi pembelajaran atau pendidikan sesuai dengan perkembangan 

teori pembelajaran dan teori pendidikan; dan (5) pembahasan materi yang 

berhubungan dengan penelitian pendidikan yaitu materi/isi yang menjabarkan 

langkah-langkah penelitian dengan mengemukakan model, pendekatan, metode, 

atau teknik penelitian yang dapat dilaksanakan dalam dunia pendidikan. 

Selain itu, dijelaskan pula mengenai karakteristik buku pembelajaran 

sebagai salah satu jenis buku pengayaan, yaitu (1) materi/isi harus dapat memandu 

dalam mempermudah proses pembelajaran; (2) materi/isi harus memuat bentuk 

pembelajaran (model, metode, pendekatan atau taknik) yang dapat membantu 

pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif; (3) materi/isi harus 

memberikan pedoman yang mengarahkan variasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran  

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan 

memuat materi-materi yang berfungsi sebagai bahan pengayaan, referensi, atau 

panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan 

penyajian yang logis, kreatif, dan inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh pembaca 

lintas jenjang dan tingkatan kelas atau pembaca umum.  

2.2.4.4 Komponen Pengembangan Buku Nonteks Pelajaran atau Buku 

Pengayaan  
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Pada Pedoman Penulisan Buku Nonteks yang diterbitkan oleh Pusat 

Perbukuan (2008)  disebutkan beberapa komponen penulisan buku pengayaan. 

1. Memahami Komponen Dasar  

Dalam menulis buku nonteks pelajaran seorang penulis harus 

memperhatikan komponen dasar buku nonteks pelajaran. Komponen dasar ini 

terdiri atas (1) karakteristik buku nonteks; (2) ketentuan dasar penerbitan; (3) 

komponen buku; (4) aspek grafika; dan (5) klasifikasi buku. Kelima komponen 

dasar tersebut perlu diketahui sebelum dikembangkan menjadi buku pengayaan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas penulis. 

2.  Mengembangkan Komponen Utama 

Dalam mengembangkan buku nonteks, penulis perlu memperhatikan 

komponen utama buku nonteks berkualitas. Komponen-komponen itu 

berhubungan dengan: (1) materi atau isi buku; (2) penyajian materi; dan (3) 

bahasa dan/atau ilustrasi; dan (4) kegrafikaan. Penulis buku nonteks dapat 

menggunakan kriteria komponen tersebut sebagai rambu-rambu saja, sedangkan 

kreativitas dan inovasi pengembangan buku nonteks merupakan karakteristik 

seorang penulis buku nonteks. Komponen utama ini merupakan pemandu dalam 

menulis buku nonteks berkualitas.  

1)  Komponen Materi 

Seorang penulis buku nonteks memiliki keleluasaan dalam 

mengembangkan materi. Pengembangan materi dalam menulis buku nonteks tidak 

dibatasi oleh pemenuhan kompetensi dasar dan indikatornya serta konsistensi 

pemenuhan struktur buku teks yang sama antar bagian, melainkan diberi 

keleluasaan berdasarkan sudut pandang penulis. Buku pengayaan yang akan 
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dikembangkan adalah buku yang dipakai sebagai bahan ajar di kelas. Jadi, 

pembuatan buku pengayaan ini juga harus disesuaikan dengan pengembangan 

bahan ajar Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Buku pelajaran atau buku pengayaan Bahasa dan Sastra Indonesia harus 

memenuhi beberapa karakteristik agar dapat berkualitas (Depdiknas 2004:12). 

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Kesesuaian Materi dengan Kurikulum 

Karakteristik untuk menyatakan hal tersebut adalah adalah (1) kecocokan 

bahan pembelajaran dengan materi pokok yang tercantum dalam 

kurikulum, (2) keterpaduan materi kemampuan berbahasa dan kemampuan 

bersastra, (3) Kesesuaian pengayaan materi dengan kurikulum.  

2) Relevansi Materi Ditinjau dari Segi Tujuan Pendidikan 

Karakteristik untuk menyatakan hal tersebut adalah relevansi penggunaan 

kata/kalimat/wacana dengan tujuan pendidikan. 

3) Kebenaran Materi Ditinjau dari Segi Ilmu Bahasa dan Sastra 

Karakteristik untuk menyatakan hal tersebut adalah (1) kebenaran dalam 

menerapkan prinsip kebahasaan dipandang dari ilmu bahasa; (2) 

kebenaran dalam penerapan prinsip kesastraan ditinjau dari ilmu sastra; 

dan (3) kebenaran wacana dilihat dari konteks pembelajaran. 

4) Kesesuaian Materi Pokok dengan Perkembangan Kognitif Siswa 

Karakteristik untuk menyatakan hal tersebut adalah (1) struktur 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa 

dan (2) materi mengandung unsur edukatif. 



40 

 

 

2) Komponen Penyajian  

Berkenaan dengan penyajian menurut Pusat Perbukuan (2008) terdapat 

tujuh komponen, antara lain (a) tujuan pembelajaran yang dikemukakan secara 

eksplisit; (b) adanya penahapan yang dilakukan berdasarkan gradasi kerumitan 

materi; (c) buku pengayaan menarik minat dan perhatian siswa; (d) penyajian 

buku pengayaan mudah dipahami oleh siswa; (e) buku pengayaan dapat 

mendorong keaktifan siswa untuk berpikir dan belajar; (f) bahan kajian dalam 

buku pengayaan yang berkaitan dihubungkan satu sama lain sehingga saling 

memperkuat; dan (g) adanya soal dan latihan pada setiap pelajaran. 

3) Komponen Bahasa dan Keterbacaan  

Pusat Perbukuan (2008:2) menyebutkan aspek bahasa atau keterbacaan 

dalam suatu pengembangan buku sebagai bahan ajar meliputi hal-hal berikut. 

1) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Kriterianya adalah penyampaian bahan pembelajaran menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

2) Penggunaan bahasa yang dapat meningkatkan daya nalar dan daya cipta 

siswa 

Kriterianya adalah penggunaan bahasa ragam keilmuan. 

3) Penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat pengasaan bahasa 

siswa dan tingkat perkembangan siswa 

Kriterianya adalah penggunaan kalimat menggunakan gradasi kerumitan 

kalimat dan isi (pikiran, pendapat, perasaan, dan sebagainya) yang 

terkandung dalam kalimat sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 

siswa. 
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4) Penggunaan paragraf 

Kriterianya adalah paragraf yang dikembangkan efektif. 

5) Materi dan ilustrasi 

Kriterianya adalah relevansi materi dengan ilustrasi. 

Sementara itu, Pusat Perbukuan (2008) menambahkan bahwa dalam 

menulis buku nonteks pelajaran seorang penulis harus memperhatikan 

penggunaan bahasa dan ilustrasi (jika jenis buku menuntut ilustrasi). Aspek 

ilustrasi juga menunjang penyajian buku pengayaan menjadi bahan ajar yang 

menyenangkan serta menarik perhatian siswa sehingga semangat untuk belajar. 

Bahasa buku nonteks harus tepat, lugas, dan jelas. Penulis buku nonteks 

harus memerhatikan penggunaan ejaan (penulisan huruf dan tanda baca) yang 

sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar yaitu Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). Penulis jangan mengabaikan penggunaan kata atau istilah 

(keilmuan atau asing) serta pilihan kata (diksi), karena dalam menulis buku 

nonteks diperlukan penggunaan kata dan pilihan kata yang benar, baik sebagai 

bentuk serapan maupun sebagai istilah keilmuan. Kalimat yang digunakan harus 

efektif, lugas, tidak ambigu (tidak bermakna ganda) dan sesuai dengan makna 

pesan yang ingin disampaikan. Pesan atau materi yang disajikan harus dikemas 

dalam paragraf yang mencerminkan kesatuan gagasan dan keutuhan makna sesuai 

dengan jenis buku nonteks yang ditulis. 

Hal lain yang harus diperhatikan oleh penulis buku nonteks pelajaran 

adalah keterbacaan buku tersebut. Buku nonteks pelajaran yang memiliki 

keterbacaan rendah maka akan sulit dipahami pembaca dan pesan dalam materi 

yang ditulis menjadi tidak bermanfaat bagi siswa atau guru. Komponen 
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keterbacaan juga harus memperhatikan bahasa dalam buku pengayaan yang sesuai 

dengan pikiran siswa SMP. Tentunya, buku pengayaan tersebut ditulis dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat yang mudah dipahami. 

4) Komponen Grafika 

Pada umumnya penulis buku tidak terlibat secara langsung dalam 

mewujudkan grafika buku, namun penulis dapat menyampaikan usulan kepada 

penerbit tentang grafika yang diharapkan. Komponen grafika yang dapat 

diusulkan penulis buku nonteks kepada penerbit terutama berkaitan dengan desain 

kulit buku dan tipografi isi buku. Biasanya penerbit menyampaikan kerangka 

buku kepada penulis untuk dikoreksi selain aspek isi juga meminta masukan 

terhadap aspek grafika. Dengan kerja sama antara penulis dan penerbit dalam 

mewujudkan grafika buku diharapkan terbangun keselarasan antara gagasan 

penulis dengan orientasi penerbit dalam memasarkan buku tersebut. 

2.3 Kerangka Berpikir  

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mempunyai ragam suku dan 

budaya. Jika keragaman ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan terjalin 

suatu kebersamaan yang mengokohkan persatuan Indonesia. Sebaliknya, 

keberagaman ini juga merupakan ancaman dan tantangan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan persatuan Negara.  

Gesekan-gesekan yang terjadi dimasyarakat seringnya terjadi karena 

kecilnya pemahaman akan sebuah perbedaan. Lihat saja anak-anak, jika ada 

teman mereka yang kulitnya paling hitam di kelas misalnya kemungkinan besar 

siswa yang berkulit hitam tersebuat akan sering diejek dan disudutkan 

dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tidak hanya anak-anak, orang 
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dewasa pun terkadang salah paham mengenai bahasa yang digunakan antara orang 

satu dengan yang lain karena nuansa maknanya atau cara pengucapannya. 

Contohnya adalah dialek masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat 

pegunungan, apalagi yang dekat dengan keraton. Masyarakat pesisir cenderung 

keras dan agak kasar dalam berbahasa dibandingkan dengan masyarakat 

pegunungan. Juga seperti adat masyarakat Jawa yang cenderung berbasa-basi 

dengan adat masyaraat Batak yang lebih to the point atau langsung pada intinya. 

Di sekolah, pendidikan multikultural telah diajarkan melalui pelajaran-

pelajaran ilmu sosial, akan tetapi secara implisit dan jam pelajarannya juga sedikit 

disetiap minggunya. Berangkat dari hal tersebut, maka penanaman karakter 

multikulturalisme perlu diintegrasikan ke dalam pelajaran-pelajaran lain, termasuk 

bahasa Indonesia. 

Karya sastra dapat dijadikan alternatif sebagai sarana penanaman karakter 

multikultural pada siswa. Karena karya sastra tidak hanya memiliki efek kognitif, 

tetapi juga emotif dan evaluatif. Pada akhirnya pembaca tergerak untuk 

melakukan sesuatu yang diyakini baik dan meninggalkan sesuatu yang keliru 

sesuai dengan nilai yang ditangkap dari sebuah karya sastra. Sayangnya, buku 

cerita yang mengandung nilai multikultural masih jarang ditemukan. Bahkan, 

cerita yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan terdapat 

kata-kata yang tidak tepat dikonsumsi siswa.  

Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan remaja akan lebih 

memahami nilai-nilai multikultural yang meliputi toleransi, demokrasi, peduli, 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui sebuah cerita. Lalu 

pengembangannya adalah komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, dan 
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NILAI MULTIKULTURAL 

TOLERANSI KOMUNIKATIF 

DEMOKRASI 

PEDULI 

SEMANGAT 

KEBANGSAAN 

CINTA TANAH 

AIR 

CINTA DAMAI 

PEDULI LINGKUNGAN 

PEDULI SOSIAL 

peduli sosial. Tentunya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai tersebut tetap 

didampingi oleh guru dan orang tua. Hal ini untuk mencegah interpretasi yang 

kurang tepat oleh siswa mengenai sebuah cerita. Peneliti berharap melalui 

penelitian ini dapat dihasikan produk berupa buku kumpulan cerita remaja perlu 

dibuat buku kumpulan cerita remaja yang bermuatan karakter nilai-nilai 

multikultural bagi siswa SMP.  

KERANGKA BERPIKIR BUKU CERITA REMAJA BERMUATAN 

NILAI MULTIKULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penilitan di atas maka simpulan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Buku kumpulan cerita bermuatan nilai-nilai multikultural yang harus 

dikembangkan dengan model ukuran buku A5, kalimat yang digunakan 

dalam menyusun cerita menggunakan bahasa campuran, ukuran huruf 12pt 

dengan tipe huruf time new roman. Gambar yang disajikan ke dalam buku 

hendaknya berukuran kecil saja sehingga tidak memenuhi halaman buku.  

2. Hasil penilaian dari pakar diperoleh nilai rata-rata 92,36 atau dengan kriteria 

sangat baik. Dari masing-masing aspek diperoleh nilai yaitu aspek isi materi 

diperoleh nilai 87,5%, aspek tampilan buku memperoleh nilai 93,5%, dan 

aspek bahasa 95,8%. Berdasarkan hasil tersebut maka secara kesuluruhan 

bukau hasil pengembangan yaitu buku kumpulan cerita remaja bermuatan 

nilai-nilai multikultural termasuk kategori sangat baik. 

3. Hasil perbaikan berdasarkan saran dari para pakar yaitu untuk ilustrasi 

gambar agar diganti menyesuaikan siswa SMP, teori agar mencantumkan 

nama ahlinya, dan antara cerita remaja dengan nilai-nilai multikultural 

dipisah dalam tabulasi sendiri sehingga siswa tidak kesulitan dalam 

memahami isi buku. 
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5.2 Saran  

1. Saran Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya sering membaca-baca buku yang bermuatan nilai 

multikultural karena agar semua siswa memiliki karakter nilai 

multikultural yang akan dibutuhkan siswa ke depannya. 

2. Saran Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ternyata sebagian besar siswa belum 

pernah membaca buku yang bermuatan nilai multikultural sehingga 

sebaiknya guru jika memberikan cerita untuk dipelajari siswa 

menggunakan cerita yang mengandung nilai multikultural. 
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