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ABSTRAK 

Mutiqoh, Nekasari. 2017. "Pengembangan Materi Ajar Cerita Rakyat Jaka Suaya di SMP 
Kabupaten Brebes". Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Yusro Edy 

Nugroho, S.S, M.Hum., Pembimbing II Drs. Agus Yuwono, M.Si, M. Pd.

Kata kunci: Bahan Ajar, Cerita Rakyat.

Keterampilanasal-usul legenda setempat bagi kelas VIII dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa. Materi yang disajikan dalam keterampilan tersebut 

adalah cerita rakyat. Cerita rakyat yang dijadikan bahan ajar di Kabupaten Brebes 

belum bervariasi. Variasi cerita rakyat yang dijadikan bahan ajar merupakan cerita 

rakyat dari daerah lain, seperti cerita rakyat dari daerah Semarang dan Jogja. Hal 

tersebut kurang tepat jika diajarkan pada peserta didik di daerah Kabupaten 

Brebes, mengingat potensi lokal yang perlu dilestarikan. Bahan ajar yang 

dibutuhkan oleh peserta didik yaitu cerita rakyat Jaka Suaya yang merupakan 

cerita rakyat lokal dari Kabupaten Brebes

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini yaitu (1) apa saja kebutuhan 

guru dan siswa terhadap bahan ajar cerita rakyat lokal Jaka Suaya untuk SMP di 

Kabupaten Brebes; (2) bagaimana validasi prototipe pengembangan bahan ajar 

membaca cerita rakyat Jaka Suaya di SMP Kabuten Brebes; (3) bagaimana hasil 

hasil validasi prototipe pengembangan bahan ajar bahan ajar cerita rakya Jaka 

Suaya di SMP Kabupaten Brebes.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembanganResearch and 
Development (RND) dengan enam tahap penelitian. Subjek dalam penelitian ini 

adalah guru, siswa, tokoh masyarakat, ahli materi, dan ahli grafis. Teknik  

pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi, wawancara, 

dokumentasi, angket kebutuhan siswa dan guru, angket uji ahli materi, angket uji 

ahli grafis, dan angket uji prototipe.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan variasi bahan ajar 

cerita rakyat untuk pembelajaran Bahasa Jawa SMP di Kabupaten Brebes. Bahan 

ajar tersebut yaitu bahan ajar bacaan cerita rakyat JakaSuaya yang mengandung 

nilai-nilai kegigihan, keberanian, dan kebijaksanaan. Adapun jenis huruf yang 

digunakan yaitu Comic Sans ukuran 12 dan penggunaan ilustrasi yang 

menyesuaikan dengan kejadian cerita. Hasil dari uji coba grafis sudah 

menunjukan bahwa bahan ajar bahan ajar cerita rakyat ini sudah layak digunakan 

dalam pembelajaran, namun ada perbaikan yang dilakukan pada uji ahli materi 

ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki sampai benar.

Saran dari penelitian ini yaitu agar Guru di Kabupaten Brebes hendaknya 

menggunakan bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa khususnya dalam mata pelajaran Memahami asal-usul legenda setempat bagi 

kelas VIII.Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas bahan 

ajar cerita rakyat Jaka Suaya.
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SARI 

Mutiqoh, Nekasari. 2017. "Pengembangan Materi Ajar Cerita Rakyat Jaka Suaya 
di SMP Kabupaten Brebes". Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Yusro Edy Nugroho, S.S, M.Hum., Pembimbing II Drs. 

Agus Yuwono, M.Si, M. Pd.

Tembung pangrunut : Bahan Ajar, Cerita Rakyat.

Ing pamulangan basa Jawa kanggo kelas VIII, ana keterampilan asal-usul 
cerita legenda. Materi kang dienggo yaitu cerita rakyat. Cerita kang dienggo ana 
SMP Kabupaten Brebes umume nganggo cerita kang dijupuk saka papa liya 
kayata jogja utawa semarang. Ewadene cerita rakyat saka Kabupaten Brebes 
durung akeh kang dienggo. Kanggo nyedhakake para siswa ing Kabupaten 
Brebes marang kabudayan lokal, perlu digawe cerita rakyat saka Kabupaten 
Brebes. Cerita rakyat Jaka Suaya yaitu cerita rakyat asli saka Kabupaten Brebes 
kang nyeritakake dumadine Kalimati.  

Perkara sing kababar ing panaliten iki yaiku (1) apa wae sing dibutuhake 
siswa marang guru kanggo bahan ajar cerita rakyat lokal Jaka Suaya kanggo 
SMP Kabupaten Brebes; (2) kepriye asil validasi prototipe pengembangan bahan 
ajar membaca cerita rakyat Jaka Suaya di SMP Kabupaten Brebes; (3) kepriye 
asil validasi prototipe pengembangan bahan ajar bahan ajar cerita rakyat Jaka 
Suaya kanggo siswa SMP Kabupaten Brebes.  

Paneliten iki nganggo metode pengembanganResearch and Development 
(RND). Subjek ana paneliten iki yaiku guru, siswa, tokoh masyarakat, ahli materi, 
lan ahli grafis. Teknik ngumpulake data ing paneliten iki yaiku nganggo 
observasi, wawancara, dokumentasi, angket kebutuhan siswa lan guru, angket uji 
ahli materi, angket uji ahli grafis lan uji coba prototipe.

Asil saka paneliten iki yaiku dibutuhake bahan ajar wacan cerita rakyat 
kang sumbere saka Kabupaten Brebes dhewe kanggo pasinaonan Basa Jawa SMP 
ing Kabupaten Brebes. Materine yaiku bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya kang 
ngemot babagan sifat gigih, wani, lan wicaksana. Bahan ajar digawe kanthi 
ukuran A5 nganggo huruf Comic Sans ukuran 12 lan gambar saka isi ceritane. 
Sawise divalidasikake, bahan ajar mau dibenerake kanthi bener. 

Saran saka paneliten iki antarane yaiku bahan ajar cerita JakaSuaya bisa 
dienggo dening para guru Basa Jawa ing Kabupaten Brebes, bisa kanggo 
referensi masyarakat umum, mligine masyarakat Kabupaten Brebes. Perlu  
dianakake  panaliten  jenis  liyane  supaya bisa  dideleng  sepira tingkat 
efektivitas bahan ajar wacan kasebut.
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BAB I

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Materi ajar merupakan satu komponen yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013 yang diterapkan pada 

pembelajaran Bahasa Jawa, terdapat keterampilanMemahami Legenda Asal-

usul Tempat bagi peserta didik kelasVIII/2. Materi yang telah disajikan adalah 

cerita rakyat. Cerita rakyat yang dijadikan sebagai bahan ajar di Kabupaten 

Brebes yaitu Asal-Usul Kabupaten Brebes, belum ada cerita rakyat lokal 

lainnya yang dijadikan sebagai bahan ajar. Dalam variasi cerita rakyat yang 

dijadikan bahan ajar merupakan cerita rakyat dari daerah lain, seperti cerita 

rakyat dari daerah Purbalingga, Banyumas, Semarang dan Jogja. Hal tersebut 

kurang baik jika diajarkan pada peserta didik di daerah Kabupaten Brebes. 

Mengingat adanya potensi lokal yang perlu dikembangkan dalam kurikulm

2013 di Kabupaten Brebes terdapat cerita rakyat lain yang bisa dijadikan 

bahan ajar, salah satunya yaitu cerita rakyat Jaka Suaya.

Kurikulum 2013 terdapat keterampilanyang meliputi pengetahuan dan 

keterampilan, sedangkan keterampilan membaca akan dijadikan sebagai fokus 

dalam penelitian ini, yaitu pengembangan bahan ajar cerita rakyat. Membaca 

merupakan dasar dari keterampilan pengetahuan dan keterampilan. Membaca 

dapat memperkaya kosakata dan memancing ide-ide peserta didik. Peserta 
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didik akan menulis kembali berdasarkan apa yang dia baca sebagai bahan ide

tulisan. Dalam keterampilan dasar memahami legenda asal-usul tempat juga 

didukung oleh keterampilan inti yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, 

peserta didik yang membaca cerita rakyat akan menceritakan isi cerita rakyat 

yang dia baca. Apabila cerita rakyat yang dibaca menarik maka akan 

meningkatkan kemauan belajar peserta didik tersebut. Dari, salah satu 

komponen dalam pembelajaran adalah adanya bahan ajar. Bahan ajar yang 

menarik akan meningkatkan minat pada peserta didik untuk belajar, jika minat 

belajar bertambah maka prestasi dan kemampuan peserta didik juga akan lebih 

meningkat.  Dalam pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh para guru 

seharusnya dapat memenuhi keterampilan isi yang mencakup keterampilan 

Inti dan Keterampilan Dasar pada kurikulum 2013.  

Salah satu fakta yang telah terjadi di sekolah-sekolah khususnya di 

Kabupaten Brebes saat ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Jawa hanya 

menggunakan bahan ajar paket/LKSyang disusun oleh Erlangga/MGMP 

Bahasa Jawa Kabupaten Brebes,  dan masih jarang pembelajaran yang 

didukung dengan adanya bahan ajar cetak. Khususnya pada materi 

Keterampilan Dasar Memahami Legenda Asal-usul Tempat. Di dalam teks 

legenda yang berupa cerita rakyat adalah cerita yang sama. Tidak adanya 

variasi dalam bahan ajar yang melatarbelakangi penelitian untuk 

mengembangkan cerita rakyat di Kabupaten Brebes sebagai bahan ajar pada 

tingkat SMP. Diharapkan dengan adanya penambahan bahan ajar, maka 

peserta didik akan bertambah pengetahuan cerita rakyat lokal di Kabupaten 
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Brebesdan dapat meningkatkan minat peserta didik untuk membaca teks 

legenda berbahasa Jawa.  

Cerita rakyat merupakan cerita yang hadir dari masyarakat suatu wilayah 

mengenai kejadian atau asal-usul dari wilayahnya. Cerita rakyat diwariskan 

atau dilestarikan dalam bentuk lisan secara turun temurun. Cerita rakyat juga 

dituturkan melalui tradisi, biasanya dilakukan sebuah pagelaran untuk 

melestarikannya.  Cerita rakyat masih dituturkan secara lisan, belum memakai 

media cetak maupun tulisan. Cerita rakyat biasanya dituturkan secara lisan 

melalui pencerita kepada pendengar dalam satu waktu dan biasanya berfungsi 

hanya sebagai nasihat atau hiburan.  

Cerita rakyat biasanya tidak memiliki keterangan waktu yang pasti, karena 

asal mulanya cerita yang sudah sangat laman dan dituturkan secara lisan 

sehingga tidak ada bukti yang menyatakan kapan cerita tersebut terjadi. 

Dengan adanya cerita rakyat dapat menimbulkan kepercayaan tertentu pada

masyarakat Kabupaten Brebes. Dalam kepercayaan itu dapat memunculkan 

suatu kebudayaan maupun tradisi yang akan terus dilestarikan hingga masa 

mendatang. Cerita rakyat terletak di provinsi Jawa Tengah yang termasuk 

provinsi yang kaya akan cerita rakyat. Setiap daerah di Jawa Tengah memiliki 

cerita rakyat yang masih banyak diyakini keberadaannya.  

Salah satu cerita rakyat di Kabupaten Brebes adalah Jaka Suaya. Cerita 

rakyat Jaka Suaya termasuk dalam jenis legenda perseorangan karena 

merupakan cerita rakyat yang mengisahkan perjalanan seorang ulama bernama 
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Jaka Suaya yang mengembara di desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes.  

Masyarakat setempat mempercayai bahwa cerita rakyat Jaka Suaya ini 

benar-benar terjadi. Dikisahkan, Jaka Suaya merupakan seorang prajurit dari 

utusan Nyi Rorokidul untuk menunggu sungai kali mati (sungai kering).  Jaka 

suaya juga merupakan seorang wali penyebar agama Islam di daerah desa 

Siwuluh kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang kharismatik serta 

gagah berani, dan mempunyai keperdulian besar terhadap kesejahteraan 

rakyat. Dalam perjalanan menuju desa Siwuluh, Jaka Suaya melewati rute dari 

pantai Selatan Cilacap dan kemudian sampai di daerah desa Siwuluh. Di 

daerah desa Siwuluh yang pada saat ini masih berupa pertanian sawah,  Jaka 

Suaya hendak mensejahterkan sumur kali mati (sungai kering) untuk sumber 

daya alam di masyarakat pertanian desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. Tokoh Jaka Suaya yang dikenal masyrakat sebagai tokoh 

legendaris dan dianggap sakti oleh masyarakat sekitarnya, karena 

kepandaiannya, keberaniaanya, serta pembela kebenaran setelah masuk islam, 

Jaka suaya di islamkan oleh Syeh Junaedi AL Baghadadi dari Randu Sanga, 

Syeh Baedowi dari ketanggungan, Mbah Rubi dari Klampok dan Syari dari 

Luwung Ragi. Jaka Suaya dulu adalah seorang siluman ular sakti penunggu 

sungai besar yang ada di desa Luwungragi namun siluman ular tersebut Jaka 

Suaya kalah sama tongkat saktinya Mbah Syarif setelah bertarung selama 3 

hari 3 malam bertarung tanpa henti, Jaka Suya kalah di sungai dan akhirnya 

sungai itu kering jadilah sebutan nama sekarang bernama kali mati. Dan 
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setelah kalah di islamkan dan berbuat baik bagi masyarakat sekitar dan ikut 

serta menyebarkan agama islam khususnya di desa Siwuluh Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. Sampai meninggal dunia dan dimakamnya 

sekarang di Kramatkan sebagai Ziyarah kubur bagi masyarakat setempat dan 

umumnya masyarakat luar desa Siwuluh di Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes.   

Cerita rakyat yang masih dipegang teguh akan hilang seiring mengikisnya 

budaya mendongeng oleh orang tua kepada anak. Nilai-nilai dalam cerita 

rakyat dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran atau nasihat. Cerita 

Jaka Suaya masih dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi anak 

keturunan Jaka Suaya. Cerita ini juga belum tersebar luas di masyarakat diluar 

wilayah desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Diperlukan 

adanya rekonstruksi ke dalam bahasa tulis agar cerita rakyat Jaka Suaya  tidak 

hanya dimiliki masyarakat wilayah tersebut, namun juga diketahui oleh 

masyarakat luas. Nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat juga dapat diambil 

sebagai pembelajaran. Cerita rakyat juga dapat berfungsi sebagai hiburan dan 

pengetahuan sejarah.  

Pada saat ini peserta didik jarang ada yang mengetahui cerita rakat lokal di 

wilayahnya, selain karen tidak ada sebagai bahan ajar, budaya mendongeng 

oleh orang tua di rumah juga mulai terkikis. Hal tersebut dapat menyebabkan 

kurangnya minat peserta didik untuk belajar karena materi yang monoton, dan 

lebih berbahaya jika mereka mualai meninggalkan kebudayaan lokal yang 

luhur dan menggantinya dengan luar yang kurang sesuai. Maka peneliti akan 
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mengembangkan cerita Jaka Suaya sebagai bahan ajar membaca teks sastra di 

SMP di Kabupaten Brebes. Pengembangan cerita rakyat sebagai bahan ajar 

juga berfungsi sebagai langkah investarisasi cerita rakyat di Kabupaten 

Brebes. Salah satu folklor yang paling banyak wujudnya ialah cerita rkyat, 

sehingga seharusnya ada perhatian khusus dari para ahl di bidang ini, sehingga 

terdaftarlah cerita prosa rakyat yang ada. Namun rupanya masih banyak cerita 

rakyat yang belum tertampung dan baik sekli untuk diadakan inventarisasi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian pengembangan ini bertujuan 

untuk membuat prototipe bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya di Kabupaten 

Brebes sebagai variasi materi teks legenda cerita rakyat pada jenjang SMP. 

Selain itu, penyusunan kembali cerita rakyat ini juga bertujuan untuk 

mengenalkan cerita rakyat lokal Kabupaten Brebes, khususnya pada peserta 

didik di jenjang SMP. Diharapkan dengan adanya bahan ajar cerita rakyat 

Jaka Suaya ini, minat peserta didik untuk belajar teks legenda menjadi lebih 

baik dan cerita rakyat Jaka Suaya tetap dilestarikan tidak hanya secara lisan di 

wilayah Desa Siwuluh, tetapi diketahui oleh masyarakat luas. Alasan tersebut 

menjadi pendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai cerita rakyat 

Jaka Suaya.
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1) Kurangnya materi membaca teks cerita rakyat untuk SMP yang 

menggunakan cerita rakyat lokal dari kabupaten Brebes. 

2) Kurangnya  pelestarian cerita rakyat lokal di Kabupaten Brebes.

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1) Apa saja analisis kebutuhan bahan ajar cerita rakyat lokal Jaka Suayauntuk 

SMP di Kabupaten Brebes?

2) Bagaimanakah prototipe pengembangan bahan ajar membaca cerita 

rakyatcerita rakyat Jaka Suaya di SMP Kabupaten Brebes?

3) Bagaimana hasil validasi prototipe pengembangan bahan ajar bahan ajar 

cerita rakyatJaka Suayadi SMP Kabupaten Brebes?

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian 

adalah : 

1) Mendeskripsikan analisis kebutuhan bahan ajar cerita rakyat lokal Jaka 

Suayasebagai bahan ajar untuk SMP di Kabupaten Brebes.

2) Menyusun prototipe cerita rakyat Jaka Suaya sebagai bahan ajar 

membaca cerita rakyat Jaka Suaya untuk SMP di Kabupaten Brebes. 
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3) Mendeskripsikan hasil validasi prototipe pengembangan cerita 

rakyatJaka Suaya sebagai bahan ajar membaca cerita rakyat untuk SMP 

di Kabupaten Brebes.

1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. 

1) Secara Teoretis 

a. Sebagai tambahan informasi atau khasanah pengetahuan terhadap model 

penulisan prosa dalam penyusunan prototipe cerita rakyat Jaka Suaya. 

2) Secara Praktis 

a. Bagi pendidik, penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan ajar dalam 

pembelajaran teks legenda membaca cerita rakyat.

b. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan minat terhadap teks legenda cerita rakyat.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

cerita rakyat Jaka Suaya. 

d. Bagi peneliti, mendapatkan informasi langsung sehingga dapat mengkaji 

secara mendalam tentang cerita rakyat Jaka Suaya.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Pengembangan materi ajar cerita rakyat Jaka Suaya dilakukan dengan 

metode rekonstruksi sehingga menghasilkan cerita rakyat dengan bahasa tulis 

dari sebelumnya yang masih dilestarikan secara lisan. Penelitian 

pengembangan cerita rakyat Jaka Suaya dengan metode rekonstruksi belum 

pernah dilakukan, namun terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup kajian tentang penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan. 

Penelitian mengenai pengembangan cerita rakyat sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Purnamasari (2013), Wiraswati (2015), Setyarokhim (2015), 

Azizah (2013). dan jurnal internasional Karsten (1908), Chung Shih, Shyong 

Tseng, Tung Yang (2007), Roedder (1918).  

Purnamasari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Rekonstruksi 

Cerita Rakyat Asal-Usul Girilangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

merekonstruksi cerita rakyat Asal-Usul Girilangan sehingga menjadi sebuah 

dokumen. Teks cerita rakyat tersebut juga dapat dijadikan bahan ajar pada 

tingkat SMP. Teori yang digunakan dalam merekonstruksi adalah teori 

strukturalisme model Chatman. Teori tersebut untuk mengetahui unit-unit 

naratif sebagai dasar untuk merekonstruksi cerita rakyat Asal-Usul Girilangan 

dari bentuk lisan menjadi bentuk teks. Pendekatan ini menggunakan 
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pendekatan objektif. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

analisis struktural. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sebuah 

cerita rakyat untuk dijadikan bahan ajar. Perbedaannya yaitu penelitian 

Purnamasari menggunakan metode analisis struktural sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan (Research and Development).

Wiraswati (2015) dengan penelitiannya yang berjudul Komik Berdialek 

Tegal sebagai Media Pembelajaran Memahami Isi Teks Cerita Rakyat Kelas 

VII SMP, penelitian Wiraswati mengembangkan prototipe media komik cerita 

rakyat dialek Tegal. Desain penelitian Wiraswati adalah Research and 

Development. Hasil dari penelitian Wiraswati yaitu dibutuhkan media yang 

sesuai untuk pembelajaran memahami cerita rakyat. Berdasarkan analisis 

kebutuhan peserta didik dan pendidik dapat diketahui beberapa hal 

diantaranya, media yang dibutuhkan adalah media yang mengandung nilai-

nilai sosial budaya Tegal dengan menggunakan bahasa dialek Tegal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wiraswati yaitu sama-sama 

menggunakan metode pengembangan (Research and Development) dengan 

objek cerita rakyat. Perbedaaan penelitian ini dengan peneltian yang dilakukan 

Wiraswati yaitu penelitian Wiraswati menghasilkan media komik, sedangkan 

penelitian ini menghasilkan bahan ajar bahan ajar cerita rakyat bahasa Jawa. 

Setyarokhim (2015) dengan penelitiannya yang berjudul Rekonstruksi 

Cerita Rakyat Jaka Umbaran. Penelitian Setyarokhim bertujuan mengetahui 

struktur cerita Jaka Umbaran menjadi wacana tulis. Teori yang digunakan 

adalah teori strukturalisme model Chatman untuk mengetahui unit-unit naratif 
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sebagai dasar untuk merekonstruksi teks cerita rakyat Jaka Umbaran dari 

bentuk lisan menjadi sebuah teks. Penelitian Setyarokhim menggunakan 

pendekatan objektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode analisis struktural. Hasil rekonstruksi dari penelitian 

Setyarokhim dapat digunakan sebagai bahan ajar di SMP. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu penelitian Setyarokhim  menggunakan metode penelitian 

analisis struktural, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan (Research and Development). 

Azizah (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan 

ajar Bacaan Cerita Rakyat Bahasa Jawa Berbasis Kontekstual di Kabupaten 

Brebes. Penelitian tersebut bertujua mengembangkan bahan ajar bacaan cerita 

rakyat bahasa Jawa berbasis kontekstual. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian pengembangan (Research and Development). Dari 

penelitian tersebut dihasilkan bahan ajar bacaan cerita rakyat yang sesuai 

untuk siswa dan guru. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan pengembangan (Research and Development), dan 

perbedaannya yaitu penelitian Azizah menggunakan beberapa cerita rakyat 

lokal yang dihimpun dari versi tulisnya sedangkan penelitian ini menggunakan 

cerita rakyat lokal yang masih dilestarikan dalam bentuk lisan kemudian untuk 

dijadikan bahan ajar di SMP.  

Terdapat penelitian jurnal internasional yang sesuai dengan penelitian 

pengembangan bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya  untuk kelas VIII SMP ini. 
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Karsten (1908) dalam artikelnya yang berjudul Folklore and Patriotism 

membahas mengenai pengamatan langsung pada studi folklore yang dapat 

meningkatkan rasa  patriotisme. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti folklore sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Karsten 

menelitimengenai hubungan folklore dengan patriotisme dan penelitian ini 

membahas cerita rakyat yang dijadikan bahan ajar. 

Chung Shih, Shyong Tseng, Tung Yang (2007) dalam artikelnya yang 

berjudul Wiki-Based Rapid Prototyping for Teaching-Material Design in E-

Learning Grids membahas mengenai pembuatan prototipe bahan ajar berbasis 

Wiki. Makalah ini menyajikan pendekatan bernama WARP (Authoring 

berbasis Wiki oleh Rapid Prototyping), yang terdiri dari lima fase: (1) 

kebutuhanverifikasi, (2) ekspansi permintaan, (3) pengambilan mengajar 

materi, (4) rancangan generasi dan (5) revisi berbasis Wiki. Sebuah sistem 

prototipe yang dilaksanakan di lingkungan jaringan. Persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembuatan prototipe bahan ajar, 

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Chung Shih, dkk membahas 

prototipe bahan ajar berbasis jaringan dan penelitian ini membuat prototipe 

bahan ajar berupa bahan ajar bacaan cerita rakyat. 

Roedder (1918) dalam artikelnya yaitu The Scope and Method of Folklore 

Study membahas mengenai model pembelajaran Folklore. Pembelajaran 

dengan model drama dan pidato dalam penelitian ini dinilai dapat membuat 

peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Persamaan penelitian Roedder 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Folklore, sedangkan 



13

 
 

perbedaannya yaitu penelitian Roedder membahas mengenai model 

pembelajaran dan penelitian ini membahas bahan ajar cerita rakyat. 

2.2. Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan dipaparkan beberapa teori dari para ahli yang 

mendukung penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi cerita rakyat, 

teoristrukturalisme, model penulisan prosa, penulisan bahan ajar, dan 

kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan model penulisan prosa untuk 

menyusun wacana cerita rakyat Jaka Suaya yang sesuai dengan hakikat bahan 

ajar.

2.2.1. Pengertian Materi Ajar 

Materi ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

diajarkan oleh guru dan harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar 

keterampilan inti dan keterampilan dasar. Materi ajar merupakan seperangkat 

materi atau substansi pelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan 

sosok utuh dari keterampilan inti yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (Depdiknas, 2008:3). Majid (2008:173) juga menjelaskan bahwa 

materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digun akan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi 

pembelajaran digunakan untuk mengacu pada segala hal yang digunakan oleh 

para guru atau siswa untuk memudahkan proses pembelajaran. Materi ajar 

tersebut merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dari pengertian-

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi ajar merupakan segala 
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bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Materi ajar disusun secara sistematis ditujukan untuk mencapai 

standar keterampilan inti dan keterampilan dasar yang ditentukan.

2.2.2 Prinsip Pengembangan Materi Ajar

Pengembangan materi pembelajaran terdiri dari beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan 

kecakupan (Depdiknas, 2008).

1. Prinsip relevansi yaitu adanya keterkaitan anatara materi pembelajaran 

dengan pencapaian standar keterampilan inti, keterampilan dasar. 

Sebagai contoh adalah jika kemampuan yang diharapakan dikuasi oleh 

peserta didik berupa memahami fakta, maka materi pembelajaran 

yang diajarkan harus berupa fakta. Begitu pula jika keterampilan yang 

diharapkan dikuasi siswa berupa menggunakan sifat atau konsep, 

maka materi pembelajaran yang diajarkan berupa prinsip.  

2. Prinsip konsistensi yaitu prinsip keajegan jadi jika komptensi dasar 

yang harus dikuasai siswa satu macm, maka materi ajar yang 

diajarkan juga harus meliputi satu macam.  

3. Prinsip kecukupan yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai keterampilan dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan terlalu banyak. Materi 

yang terlalu sedikit akan menghambat tercapainya standar 

keterampilan, sedangkan materi yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target. 
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Senada dengan prinsip yang telah dijabarkan oleh Depdiknas, terdapat 

pula hal-hal yang perlu diperhatikan dlam pengembangan materi  

pembelajaran. Adapun hal-hal tersebut meliputi a) potensi siswa, b) relevansi 

dengan karakteristik daerah, c) tingkat perkembangan fisik,  intelektual, 

emosional, sosial, dan spritual siswa, d) kebermanfatan bagi siswa, e) struktur 

keilmuan, f) aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran, g) 

relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, h) alokasi waktu.  

2.2.3 Penulisan Bahan Ajar

Bahan ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan ajar

bacaan yang berisi cerita rakyat lokal Jaka Suaya dari kabupaten Brebes. 

Bahan ajar ini akan digunakan dalam pembelajaran membaca cerita rakyat di 

kelas VIII SMP.Adapun langkah-langkah penulisan bahan ajar yang sesuai 

dengan panduan pengembangan bahan ajar dari Depdiknas (2008: 20) yaitu 

sebagai berikut:

1) Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya  

2) Menentukan judul bahan ajar yang akan ditulis sesuai dengan standar 

keterampilan yang akan disediakan bahan ajarnya. 

3) Merancang outline bahan ajar agar isi bahan ajar lengkap mencakup 

seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu keterampilan.

4) Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, upayakan untuk 

menggunakan referensi terkini dan relevan dengan bahan kajiannya. 

5) Menulis bahan ajar dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat 

yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 
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6) Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang.  Jika 

ada kekurangan segera dilakukan penambahan. 

7) Memperbaiki tulisan 

8) Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

misalnya bahan ajar, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. 

Penelitian ini yaitu fokus pada penulisan bahan ajar berupa bahan ajar 

bacaan. Pusat Kurikulum dan Perbahan ajaran (2008) menyebutkan komponen 

bahan ajar pengayaan terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, 

dan bagian akhir. Bagian isi terdiri atas kata pengantar,   prakata, dan  daftar  

isi.  Bagian  isi  merupakan  materi  bahan ajar.  Bagian  akhir  sendiri  

terdapat daftar  pustaka,  indek,  glosarium,  dan  lampiran. Daftar pustaka 

wajib ada kecuali bahan ajar fiksi atau puisi, serta indek wajib ada untuk 

bahan ajar atlas. Berdasarkan uraian di atas, bahan ajar bahan ajar bacaan 

cerita rakyat lokal Jaka Suaya di kabupaten Brebes termasuk dalam kategori 

fiksi sehingga tidak membutuhkan bagian akhir.

2.2.4 Cerita Rakyat

Cerita rakyat merupakan cerita yang hadir dari masyarakat suatu wilayah 

mengenai kejadian atau asal-usul dari wilayahnya. Cerita rakyat diwariskan 

atau dilestarikan dalam bentuk lisan secara turun temurun. Di bawah ini akan 

diterangkan mengenai pengertian cerita rakyat dan jenis-jenis cerita rakyat. 

Bascom (Dananjaja, 2002:50) cerita rakyat salah satunya legenda yaitu 

prosa rakyat yang dianggap pernah benar-benar terjadi, ditokohi manusia 

walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, dan seringkali juga 
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dibantu makhluk-makhluk gaib. Tempat terjadinya adalah di dunia dan waktu 

terjadinya belum begitu lampau. 

Danandjaja (2002:2) cerita rakyat merupakan bagian dari kebudayaan 

kolektif yang tersebar dan diwariskan secara  turun-temurun di antara kolektif 

lain secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan 

maupun contoh yang disertai gerak atau alat bentuk lain. pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat merupakan suatu cerita yang ditokohi 

manusia atau makhluk gaib dan dikisahkan secara turun temurun. 

2.2.4.1 Jenis-jenis Cerita Rakyat

Bascom (Dananjaja, 2002:50) membagi cerita rakyat menjadi tiga 

golongan besar yaitu mite (myth), legenda (legend), dan dongeng (folktale). 

Menurut Bascom (Dananjaja, 2002:50) mite adalah cerita prosa rakyat yang 

dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya cerita. Mite 

ditokohi oleh para dewa atau tokoh setengah dewa. Dananjaja (2002:52) 

menambahkan mite Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta 

(cosmogony, terjadinya susunan para dewa, dunia dewata (pantheon), 

terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa kebudayaan (culture hero), 

terjadinya makanan pokok, seperti beras dan sebagainya untuk pertama kali. 

Legenda menurut Bascom (Dananjaja, 2002:50) adalah cerita prosa rakyat 

yang mempunyai ciri-ciri mirip mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi 

tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, legenda ditokohi manusia, 

walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, dan seringkali juga 

dibatu oleh makhluk-makhluk gaib. Tempat terjadinya adalah di dunia dan 
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waktu terjadinya belum begitu lampau. Menurut Dananjaja (2002:66) legenda 

adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai 

kejadian yang sungguh pernah terjadi. Berbeda dengan mite, legenda bersifat 

sekuler atau keduniawian. Legenda seringkali dipandang sebagai "sejarah" 

kolektif (folk history), walaupun "sejarah" itu karena tidak tertulis telah 

mengalami distorsi, sehingga seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah 

aslinya. 

Dongeng menurut Dananjaja (2002:83) yaitu prosa rakyat yang tidak 

dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, 

walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisi pelajaran (moral), 

atau bahkan sindiran. 

Penelitian pengembangan bahan ajar yang dilakukan peneliti mengangkat 

cerita rakyat lokal Jaka Suaya. Berdasarkan pengertian jenis-jenis cerita 

rakyat, cerita rakyat Jaka Suaya  masuk dalam kategori legenda. 

2.2.4.2 Pengertian dan Jenis-jenis Legenda

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis legenda. 

Legenda menurut Bascom (Dananjaja, 2002:50) adalah cerita prosa rakyat 

yang mempunyai ciri-ciri mirip mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi 

tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, legenda ditokohi manusia, 

walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, dan seringkali juga 

dibatu oleh makhluk-makhluk gaib. Tempat terjadinya adalah di dunia dan 

waktu terjadinya belum begitu lampau. Dananjaja (2002:66) menyebutkan 

legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita 
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sebagai kejadian yang sungguh pernah terjadi. Berbeda dengan mite, legenda 

bersifat sekuler atau keduniawian. Legenda seringkali dipandang sebagai 

"sejarah" kolektif (folk history), walaupun "sejarah" itu karena tidak tertulis 

telah mengalami distorsi, sehingga seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah 

aslinya.

2.2.4.3 Jenis-jenis Legenda

Brunvand (Dananjaja, 2002:67-83) menggolongkan legenda menjadi 

empat kelompok, yaitu: legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda 

perseorangan, dan legenda setempat. 

Legenda keagamaan (Dananjaja, 2002:67) yang termasuk dalam legenda 

ini antara lain adalah legenda orang-orang suci Nasrani (saints), sedangkan di 

Jawa legenda orang saleh adalah mengenai para wali agama Islam, yakni para 

penyebar agama Islam pada masa awal perkembangan agama Islam di Jawa.  

Legenda alam gaib (Dananjaja, 2002:71) biasanya berbentuk kisah yang 

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

adalah untuk meneguhkan kebenaran "takhayul" atau kepercayaan rakyat. 

Legenda alam gaib juga disebut memorat, yaitu pengalaman seseorang yang 

erat hubungannya dengan suatu kepercayaan.Legenda perseorangan 

(Dananjaja, 2002:73) adalah cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang 

dianggap oleh empunya cerita benar-benar pernah terjadi.  

Legenda setempat (Dananjaja, 2002:75) adalah cerita yang berhubungan 

dengan suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi, yakni bentuk 

permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya.  
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Menurut jenis-jenis legenda di atas, cerita rakyat Jaka Suaya  termasuk 

dalam jenis legenda perseorangan. Cerita rakyat  Jaka Suaya  merupakan 

cerita rakyatyang mengisahkan perjalanan seorang ulama bernama Jaka Suaya 

yang mengembara di daerah Alas Roban. Penduduk setempat mempercayai 

bahwa cerita rakyat  Jaka Suaya  ini benar-benar terjadi. 

2.3 Teori Strukturalisme

Penerapan teori strukturalisme naratif dalam penelitian ini merupakan cara 

untuk menganalisis karya sastra melalui struktur cerita. Menurut pandangan 

strukturalis teks naratif dapat dibedakan  ke dalam unsur cerita (story, content) 

dan wacana ( discourse, expression). Cerita merupakan isi dari satuan naratif, 

sedangkan wacana merupakan bentuk dari sesuatu yang diekspresikan ( 

Chatman dalam Nurgiyantoro 1994:26). Cerita teridiri atas peristiwa (event) 

wujud keberadaan atau eksistensinya (existens). Peristiwa itu sendiri berupa 

tindakan, aksi/tindakan (actions) dan kejadian (happenings). 

Struktur naratif memiliki 3 urutan satuan, yaitu: urutan tekstual (urutan 

wacana), urutan kronologis, dan urutan logis. Analisis struktur naratif terbagi 

dalam segmen-segmen yang didasarkan pada unit-unit fungsi. Segmen 

tersebut disebut juga dengan satuan naratif atau rangkaian kejadian yang 

berupa urutan-urutan logis fungsi inti yang terbentuk karena adanya 

hubungan. Bila salah satu bagian sekuen mempunyai hubungan dengan sekuen 

sebelumnya, berarti sekuen tersebut dapat membuka tindakan selanjutnya 

yang disebut kernel. Sekuen dengan kondisi menutup dan tidak menimbulkan 

tindakan  selanjutnya disebut dengan satelite.  
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Kernel akan membentuk kerangka dan diisi oleh satelite sehingga menjadi 

bagan sebuah inti cerita, Chatman (Sukadaryanto, 2010: 15).  

  

Gambar 2.1 Bagan sekuen 

Gambar bagan di atas menunjukkan S1 sebagai sekuen 1 yang merupakan 

peristiwa awal sebuah cerita, dan S2, S3, S4, S5, dan seterusnya merupakan 

peristiwa selanjutnya dan saling berhubungan.

Chatman dalam (Sukadaryanto, 2010: 15) berpendapat mengenai kriteria 

sekuen sebagai berikut:

a. Sekuen harus berpusat pada suatu titik perhatian, yang diamati merupakan 

objek tunggal dan sama, yaitu peristiwa yang sama, tokoh yang sama, 

gagasan yang sama, dan pemikiran yang sama. 

b. Sekuen harus mengurung suatu kurun waktu dan ruang yang kohern atau 

sesuatu yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Dapat juga sekuen 

merupakan gabungan dari beberapa tempat dan waktu yang tercakup dalam 

suatu tahapan. 

c. Sekuen ada kalanya ditandai dengan hal-hal diluar bahasa misalnya kertas 

kosong di tengah teks, tata letak, pembagian bab, dan seterusnya. 

 Chatman dalam (Sukadaryanto, 2010: 22) membedakan peristiwa 

menjadi dua, yaitu kernel dan satelit. Kernel merupakan peristiwa utama yang 

menentukan perkembangan plot. Kernel merupakan momen naratif yang 

menaikkan inti permasalahan pada arah seperti yang dimaksudkan oleh 

S1 S2 S3 S4 S5 dst.
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peristiwa. Kernel tidak dapat dihilangkan karena dapat merusak logika cerita. 

Satelit adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk menunjukkan 

eksistensi kernel. Satelit tidak mempunyai fungsi menentukan arah 

perkembangan dan struktur cerita. Satelit dapat dihilangkan karena tidak 

merusak logika cerita, namun dapat mengurangi keindahan cerita. 

 Setelah diketahui istilah sekuen, kernel, dan satelit, maka diurutkan 

pada urutan tekstual, logis, dan kronologisnya. 

2.3.1.  Unit-unit Satuan Naratif (Sekuen)

 Dalam struktur naratif terdapat 3 bagian urutan satuan, yaitu: urutan 

tekstual (urutan wacana), urutan kronologis, dan urutan logis, Chatman dalam 

Sukadaryanto (2010: 57-62). Berikut urutan dalam unit-unit satuan naratif.

2.3.2. Urutan Cerita

 Urutan cerita merupakan sekuen-sekuen inti dalam cerita rakyat.

Pembagian sekuen-sekuen inti ke dalam urutan teks, akan digunakan untuk 

menentukan urutan logis dan kronologis dalam cerita rakyat.

1) Urutan Logis 

 Adanya  hubungan sebab akibat menimbulkan urutan logis. Hubungan 

yang  dimaksudkan adalah hubungan antar sekuen, sehingga peristiwa dalam 

cerita tersebut terjadi. Urutan logis dalam cerita digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Bagan Sekuen 

S1 S2 S3 S4 dst 
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S1 merupakan awal terjadinya cerita yang akan mengawali terjadinya 

peristiwa S2, S3, S4, dan seterusnya.

2) Urutan Kronologis 

Urutan kronologis suatu teks cerita diketahui setelah ditentukan sekuen-

sekuennya terlebih dahulu. Urutan teks akan sangat mendukung penentuan urutan 

kronologis. Urutan kronologis merupakan urutan peristiwa atau kejadian dalam 

teks naratif.

2.3.3. Peristiwadalam Cerita 

Action (tindakan) dan event (peristiwa, kejadian) penggunannya sering 

ditemukan secara bersama atau bergantian, sebenarnya dua istilah tersebut 

mengacu pada dua hal yang berbeda. Action menyaran  pada suatu aktifitas yang 

dilakukan seorang tokoh. Event menyaran pada sesuatu yang dialami seorang 

tokoh. Action dan event disederhanakan menjadi istilah peristiwa. Peristiwa 

diartikan sebagai peralihan, atau keadaan satu ke keadaan lainnya.  

Peristiwa naratif merupakan bentuk penyajian peristiwa yang menjadi 

pembicaraan dalam wacana dengan berbagai narasi yang mengaitkan peristiwa. 

Struktur naratif merupakan penanda peristiwa/events dan wujud/existent, dalam 

peristiwa terdapat dua unsur yaitu tindakan dan kejadian sedangkan dalam 

wujud/existen berisi watak dan latar berisi watak dan latar. 

Setelah dilakukan analisis, maka event dalam cerita akan diketahui 

peristiwanya.Misalnya peristiwa pengembaraan, menuntut ilmu, perkelahian. 
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1) Tindakan (action) 

Tindakan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita rakyat. 

2) Kejadian (happening)

Setelah diketahui tindakan dalam cerita, akan diketahui kejadian yang 

terdapat dalam cerita. Hal tersebut untuk menggambarkan peristiwa yang 

menunjukkan kejadian dalam cerita rakyat. 

2.3.3.1 Tokoh

Abrams dalam (Nurgiyantoro,1998: 165) menyebutkan bahwa tokoh 

merupakan orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang 

oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Menurut Aminudin (dalam Nurgiyantoro 2013: 79) bahwa tokoh yang terdapat 

dalam suatu cerita memiliki peran yang berbeda-beda. Seorang tokoh yang 

memiliki peran penting dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh 

utama. Tokoh yang mempunyai peran untuk melengkapi atau mendukung tokoh 

utama disebut dengan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. 

Tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam sebuah karya 

naratif. Istilah tokoh dan penokohan mempunyai makna yang berbeda. Tokoh 

merujuk pada pelaku cerita, sedangkan penokohan merupakan penempatan watak 

tertentu pada tokoh tertentu dalam suatu cerita. 

Berdasarkan peran suatu tokoh dalam cerita, dibedakan menjadi tokoh 

protagonis dan antagonis. Berdasarkan watak suatu tokoh dalam cerita, 
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dibedakanmenjadi tokoh sederhana dan tokoh bulat. Kriteria perkembangan tokoh 

juga dibedakan ke dalam tokoh statis dan tokoh berkembang.

2.3.3.2. Setting/Latar 

Abrams dalam (Nurgiyantoro,1998: 217) menyatakan bahwa  setting/latar 

disebut sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang

diceritakan. Aminuddin dalam (Nurgiyantoro,2013: 67) menjelaskan bahwa 

setting merupakan latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Unsur latar 

dalam cerita  dibedakan menjadi tiga yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar 

sosial. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. 

2.3.3.3 Latar Tempat 

Latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 

Tempat bernama adalah tempat yang dijumpai secara nyata saat ini, misalnya 

nama Sumur kali mati.

2.3.3.4 Latar Waktu 

Latar waktu menunjukkan kapan suatu peristiwa dalam cerita terjadi. Latar 

waktu juga menceritakan urutan waktu yang terjadi dalam sebuah cerita. Waktu 

yang dimaksud dalam cerita biasanya dikaitkan dengan peristiwa sejarah, 

misalnya pada masa kerajaan Mataram.

2.3.3.5 Tema dan Amanat

Tema disebut juga dasar permasalahan yang mendominasi sebuah karya 

sastra. Untuk mendefinisikan tema, pembaca harus memahami dan menafsirkan 
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cerita dan unsur-unsur pembangunnya. Menurut Hartoko dan Rahmanto dalam

(Nurgiyantoro, 1998: 68) tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang 

sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan 

yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Tema 

menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, maka tema menjiwai seluruh bagian 

cerita tersebut. untuk menentukan tema dapat dilakukan dengan cara berikut:

1) Melihat persoalan yang peling menonjol dalam cerita, bisa juga dengan 

persoalan yang dihadapi tokoh utama. 

2) Melihat persoalan yang paling banyak menimbulkan konflik atau 

menimbulkan peristiwa-peristiwa 

3) Menghitung waktu penceritaan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk 

menceritakan peristiwa atau tokoh dalam cerita sehubungan dengan persoalan 

yang dihadapi. 

Amanat sebuah cerita merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembacanya. Nurgiyantoro (1998: 320) menyebutkan amanat/moral 

merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya, 

merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya, makna yang disarankan 

lewat cerita. Amanat dapat disampaikan secara tersurat dantersirat. Secara tersurat 

biasanya amanat dituliskan di akhir cerita. Secara tersirat, amanat tidak dituliskan 

secara langsung, tetapi disampaikan melalui unsur-unsur cerita sehingga pembaca 

dapat menyimpulkan sendiri amanat yang terkandung dalam cerita.
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2.4 Penulisan Cerita Rakyat 

Menulis merupakan suatu proses. Oleh karena itu merupakan proses

menyusun bagian yang penting saja (sekuen, kernel, satellite) yang dapat 

dijadikan acuan sedangkan tokoh, penokohan, latar dan lain-lainnya menjadi 

pendukung dalam menggabungkan cerita rakyat menjadi teks bahan ajar. 

Untukmempermudah proses menulis, maka akan diuraikan tahapan-tahapannya 

sebagai berikut :

1) Menyusun materi ajar ke dalam bentuk unit satuan naratif yaitu dengan 

mencari sekuen, kernel, satellite.

2) Menyusun tokoh, penokohan, latar, dan setting.

3) Mendeskripsikan tokoh, penokohan, latar, dan setting.

4) Menggabungkan cerita rakyat Jaka Suaya menjadi teks baru untuk alternatif 

bahan ajar.

2.4.1 Kerangka Berpikir 

1) Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

mengenai kebutuhan bahan ajar cerita rakyat dari Kabupaten Brebes agar 

materi pembelajaran cerita rakyat lebih bervariasi. Cerita rakyat Jaka 

Suaya  merupakan cerita rakyat dari Kabupaten Brebes yang mempunyai 

nilai-nilai kegigihan, keberanian, dan kebijaksanaan.

2) Analisis kebutuhan bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan guru dan siswa terhadap bahan ajar cerita rakyat 

Jaka Suaya.
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3) Pembuatan bahan ajar berupa bahan ajar bacaan cerita rakyat Jaka Suaya 

dilakukan dengan teknik penelitian folklor untuk mendapatkan isi cerita. 

Cerita rakyat Jaka Suaya belum terdapat dalam bentuk tulis sehingga 

diperlukan analisis dengan metode Strukturalisme dari Chatman. 

Pembuatan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar pada 

siswa dan guru.

4) Dilakukan uji validasi terhadap produk bahan ajar bacaan cerita rakyat 

Jaka Suayaoleh ahli materi dan ahli grafis. Pembuatan bahan ajar bacaan 

diperbaiki sesuai dengan saran dan penilaian dari ahli materi dan ahli 

grafis.

Gambar 2.3 Bagan kerangka Berpikir 

         

     

   

  

kebutuhan bahan ajar cerita 
rakyat di SMP Kabupaten 
Brebes 

Analilis kebutuhan bahan ajar 
cerita rakyat di SMP Kabupaten 

Brebes 

Pembuatan buku bacaan cerita rakyat 

Kabupaten Brebes 

Jaka Suaya

Penyusunan prototipe bahan ajar cerita 

rakyat Jaka Suaya menggunakan teori 

strukturalisme Chatman 

Uji Validasi produk bahan ajar buku 

bacaan cerita rakyat Jaka Suaya
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BAB V 

PENUTUP

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan bahan ajar cerita 

rakyat Jaka Suaya untuk pembelajaran bahasa jawa SMP di Kabupaten 

Brebes dipaparkan simpulan sebagai berikut.

1) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan wawancara guru SMP 

di Kabupaten Brebes dapat diketahui bahwa guru dan siswa 

membutuhkan bahan ajar cerita rakyat yang lebih variatif dari bahan 

ajar sebelumnya. Bahan ajar yang dibutuhkan yaitu cerita rakyat dari 

Kabupaten Brebes. Cerita rakyat Jaka Suaya dari Kabupaten Brebes

mengandung nilai-nilai kegigihan, keberanian, dan kebijaksanaan.

2) Bahan ajar yang dihasilkan berupa bahan ajar bacaan bergambar 

dengan ukuran A5 potrait dan jenis huruf Comic Sans 12. Bahan ajar 

berisi cerita rakyat Jaka Suaya dan ilustrasi yang sesuai dengan isi 

cerita tersebut. Dari, hasil dan saran perbaikan uji validasi ahli materi 

yaitu Validasi materi atau isi cerita rakyat "Jaka Suaya" dilakukan oleh 

ahli materi dari Bahasa Jawa. Hasil dari uji validasi materi yaitu 

penggunaan huruf vokal harus disesuaikan dengan kaidah fonologi 

Bahasa Jawa, sehingga sub didalam kalimat masih terdapat inkon 

sistensi penulisan nama tokoh seperti “Nyi Rorokidul” menjadi “Nyi 

Rarakidul”.Pewarnaan pada ilustrasi uji ahli grafis dinilai sudah bagus 
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karena berani menampilkan warna gelap dan tegas selain warna-warna 

lembut.

3) Validasi uji coba prototipe bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya

dilakukan untuk mengetahui hasil belajar, serta tanggapan siswa dan 

guru terhadap bahan ajar cerita rakyat Jaka Suaya.

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut.

1) Guru di Kabupaten Brebes hendaknya menggunakan bahan ajar cerita 

rakyat Jaka Suaya dalam pembelajaran Bahasa Jawa khususnya dalam 

mata pelajaran Membaca Pemahaman Legenda Asal-usul Tempat bagi 

kelas VIII.

2) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas bahan 

ajar cerita rakyat Jaka Suaya.

3) Semoga kedepannya bermanfaat untuk siswa dan guru di SMP 

Kabupaten Brebes. 
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