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ABSTRAK 

 

Sufanti, Main. 2018. “Pengembangan Model Pembelajaran Apresiasi Cerita 

Pendek di SMA dengan Pendekatan Pragmatik-Kooperatif yang 

Bermuatan Pendidikan Karakter Toleransi”. Disertasi. Program Studi Ilmu 

Pendidikan Bahasa. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

Promotor Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Kopromotor Prof. Dr. 

Herman J. Waluyo, M.Pd., Anggota Promotor  Prof. Dr. Fathur Rohman, 

M.Hum. Jumlah halaman:  

 

Kata Kunci:  model pembelajaran, apresiasi cerita pendek, pendekatan 

pragmatik-kooperatif, karakter toleransi 

 

Pembelajaran apresiasi cerpen diharapkan dapat menjadi media 

pendidikan karakter. Penelitian ini mengembangkan model pembelajaran yang  

meningkatkan karakter toleransi dengan memberi kebebasan siswa menafsirkan 

cerpen  dengan  saling bekerja sama.  

Tujuan penelitian ini adalah: (a) mendeskripsikan kondisi pembelajaran 

apresiasi cerpen di SMA di Surakarta, (b) mendeskripsikan kebutuhan model 

pembelajaran apresiasi cerpen dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang 

bermuatan pendidikan toleransi, (c) mengembangkan model pembelajaran 

apresiasi cerpen di SMA dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang 

bermuatan didikan karakter toleransi, dan (d) menguji keefektifan model tersebut.    

Penelitian dan pengembangan ini meliputi tiga tahap yaitu pendahuluan, 

pengembangan, dan uji keefektifan.  Data dalam penelitian ini berupa: informasi 

atau pernyataan guru, pernyataan ahli, penerapan model, dan nilai siswa.  Sumber 

datanya: guru, siswa,  para ahli, peristiwa pembelajaran, dan dokumen. Teknik 

pengumpulan datanya adalah: angket, observasi, diskusi, analisis dokumen, dan 

tes. Teknik validitas data dengan triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi 

metode, penilaian pakar, dan validitas konstruk. Adapun teknik analisisnya adalah 

teknik kritis, teknik interaktif, teknik reflektif, teknik t-tes nonindependent, dan 

teknik t-test independent. 

Hasil penelitian ini sebagai berikut. (a) Kondisi pembelajaran apresiasi 

cerpen antara lain: materi ajar apresiasi cerpen selalu ada dalam kurikulum SMA, 

pembelajaran apresiasi cerpen  di SMA di Surakarta menerapkan pendekatan 

saintifik, mayoritas guru memilih materi ajar apresiasi cerpen yang tercantum di 

dalam buku pelajaran, dan minim integrasi pendidikan toleransi dalam 

pembelajaran apresiasi cerpen. (b) Hasil analisis kebutuhan adalah: pembelajaran 

apresiasi cerpen  perlu selalu diajarkan di SMA, model pragmatik dibutuhkan 

sebagai salah satu inovasi pembelajaran, model kooperatif perlu dikembangkan 

dalam pembelajaran apresiasi cerpen, dan karakter toleransi penting diintegrasikan 

dalam pembelajaran apresiasi cerpen. (c) Pengembangan model pembelajaran 

meliputi: menyusun draf model dan perangkat pembelajaran dengan didiskusikan 

dengan teman sejawat dan divalidasi ahli, uji terbatas, dan uji luas. (d)  

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS dinyatakan bahwa model pembelajaran 
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dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi 

efektif. Terbukti rata-rata pada kelas eksperimen (18,64)  lebih tinggi dari rata-rata 

kelas kontrol (10,03).  

Simpulan penelitian ini adalah  apresiasi cerpen  merupakan materi ajar 

yang selalu ada di SMA sehingga membutuhkan inovasi pembelajaran. 

Pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi 

merupakan model pembelajaran yang memberikan  kebebasan siswa untuk 

mengapresiasi cerpen yang mengandung nilai toleransi dengan bekerja sama antar 

siswa. Model ini efektif untuk meningkatkan sikap toleransi siswa dan 

kemampuan mengapresiasi cerpen. Beberapa saran diusulkan sebagai berikut. (1) 

Apresiasi cerpen hendaknya  disenangi siswa. (2)  Hendaknya guru menerapkan 

pendekatan pragmatik-kooperatif  sebagai alternatif inovasi pembelajaran. (3) 

Hendaknya penulis buku memperhatikan nilai toleransi dalam materi ajar cerpen. 

(4) Hendaknya dosen   membekali mahasiswa dengan pendekatan pragmatik 

dalam menganalisis karya sastra. (5) Hendaknya model pembelajaran ini bisa 

dijadikan alternatif materi latihan kepada guru-guru.  
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ABSTRACK 
 

 

Sufanti, Main. 2018. “Development of Short Story Appreciation Learning Model 

in Senior High School by a Pragmatic-Cooperative Approach Containing 

Education of Tolearnce. Dissertation. Indonesian Language Education 

Department. Graduate  Program. Semarang State University. Promotor 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum., Co-Promotor Prof. Dr. Herman J. 

Waluyo, M. Pd., Member Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum. 

 

Keywords: learning model, short story appreciation, pragmatic-cooperative 

approach, tolerance education 

 

Short story learning appreciation is expected to become a medium for 

character building. This study develops a model of learning which enhance the 

tolerance education by giving students freedom to interpret the short story 

cooperatively. 

This research aims at: (a) describing conditions of the short story 

appreciation learning in senior high school in Surakarta; (b) describing needs of 

the short story appreciation learning model with a pragmatic-approach containing 

a tolerance education; (c) developing model of the short story appreciation 

learning in senior high school based on pragmatic-cooperative approach 

containing tolerance education, and (d) examining effectiveness of the model.   

It runs in three phases, namely the introduction, development, and test 

effectiveness. The data are information from the teachers, experts’ statements, 

model application, and students’ scores. The data sources are teachers, students, 

experts, learning events, and documents. The study uses questionnaires, 

observations, documents analysis, discussion, and tests as its data collection 

technique. It employs a source, theory, and method triangulation, expert 

judgment, and a construct validity as its data validity. To analyze the data, this 

study applies critical technique, interactive technique, reflective technique, t-test  

nonindependent and t-test independent technique. 

The results shows that (a) the short story appreciation learning always 

exists in the senior high school curriculum, the short story appreciation learning in 

senior high school in Surakarta applies as scientific approach, the majority of 

teachers select a short story appreciation material as listed in textbooks while 

having limited integration towards tolerance education in the learning; (b) the 

short story appreciation learning is always taught in the senior high school, the 

pragmatic model is needed as one of the learning innovations, cooperative model 

needs to be developed in the short story appreciation learning, and the learning of 

tolerance is important to be integrated in the short story appreciation learning; (c) 

the developments of learning model include drawing up a draft model and 

learning device discussed with colleagues before it is validated by the experts, 

tested in a limited basis, and extensively; (d) based on SPSS analysis, the learning 

model with pragmatic-cooperative approach containing the tolerance education is 
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effective. It is proved that the average of experiment class (18.64) is higher than 

the average of the controlled class (10.03). 

The existence of the short story appreciation learning in the senior high 

school needs to be innovated. A pragmatic-cooperative approach containing 

tolerance education is a learning model that gives the students freedom to 

appreciate short story containing tolerance education cooperatively. This model is 

effective for improving the students tolerance and their ability to appreciate the 

short story. Several suggestions based on this study are (1) the short story 

appreciation learning should be acceptable for the students; (2) teacher should 

implement a pragmatic-cooperative approach as an alternative to learning 

innovation; (3) author of the book should take into account to the value of 

tolerance in short story as the teaching-learning material; (4) lecturers should 

provide students pragmatic approach in analyzing literary works; (5) the learning 

model should become an alternative material to the teacher. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran sastra diharapkan dapat menjadi media pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, atau pendidikan karakter. Hal ini sebagaimana tertuang di 

dalam beberapa kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia. Di dalam 

Kurikulum 1994 dimuat pernyataan bahwa pembelajaran sastra berkaitan erat 

dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta 

kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup 

(Depdikbud,1993:4). Di dalam Kurikulum 2004 dicantumkan tujuan pembelajaran 

sastra adalah menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian (Depdiknas,2003:7). Di dalam Kurikulum 2006  secara eksplisit 

dicantumkan salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah memperhalus budi 

pekerti (BSNP,2006).   

 Kurikulum 2013 memang tidak secara eksplisit menyatakan tuntutan 

dalam pembelajaran sastra, tetapi tuntutan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

secara umum. Pembelajaran sastra merupakan bagian yang merupakan satu 

kesatuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. . Dalam Kompetensi Inti 

Kurikulum 2015 terutama pada K2 dari kelas X, XI, dan XII disebutkan: 

“Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dalam 

menunjukkan sikap bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 



2 
 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.  

 Paparan tentang kurikulum tersebut menunjukkan bahwa semua 

kurikulum dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat 

pembelajaran sastra diarahkan kepada pendidikan karakkter, walaupun dengan 

istilah yang berbeda-beda. Isltilah yang digunakan pada kurikulum 1994 adalah 

memperhalus perasaan, kurikulum 2004 menggunakan istilah mengembangkan 

kepribadian, kurikulum 2006 menggunakan istilah memperhalus budi pekerti, dan 

kurikulum 2013 menggunakan istilah mengahayati dan mengamalkan perilaku 

yang baik. 

 Harapan ini tidaklah berlebihan karena dalam karya sastra dapat 

ditemukan berbagai renungan, gambaran, maupun keinginan yang terkait dengan 

peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang dapat diambil hikmahnya, termasuk 

pendidikan karakter. Sufanti (2011:780) membuktikan bahwa semua puisi-puisi 

anak di surat kabar memuat pendidikan karakter. Masing-masing puisi 

mengandung beberapa pendidikan karakter yang berbeda-beda. Karakter-karakter 

itu antara lain:  yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggung jawab.  

 Begitu pula penelitian Hilman, Tjahjandari, dan Untari (2003) juga 

membuktikan bahwa di dalam karya sastra baik berupa puisi maupun cerpen 

menampilkan masalah toleransi. Penelitian ini memilih karya sastra dan esai 

dalam surat kabar yang bertema SARA maupun disintegrasi bangsa sebagai 
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korpusnya. Adapun karya-karya sastra yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

“Malu Aku jadi Orang Indonesia” kumpulan sajak Taufik Ismail (1998), “Saman” 

karya Ayu Utami (1998), “Dua Tengkorak Kepala” kumpulan cerpen Motinggo 

Busye (1999) dan “Jalan Menikung” kaya Umar Kayam (1998).  Dari analisis 

interdiskursus antara teks sastra dan teks non-sastra dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kesejajaran pola pikir yang ditawarkan kedua jenis teks tersebut terhadap 

wacana toleransi di Indonesia. Kekerasan di tanah air disebabkan oleh tidak 

adanya toleransi terhadap yang berbeda baik itu perbedaan pendapat, agama, etnis, 

maupun ras. Hal ini mengakibatkan meluasnya kebencian terhadap kelompok 

agama, ras, dan etnis tertentu.  

 Pembelajaran sastra selama ini kurang berhasil. Saraswati, et al (2009) 

menyatakan bahwa hasil pembelajaran sastra di SMA masih rendah, yaitu 15,09 

%  sekolah memiliki kualitas sedang,     58,49% jumlah sekolah  memiliki kualitas 

kurang, dan 28 sekolah atau 26,42% memiliki kualitas kurang sekali. Dengan 

demikian, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas sekolah memiliki hasil 

pembelajaran sastra yang kurang baik, bahkan tidak ada sekolah yang termasuk 

dalam kategori baik. Rendahnya kualitas pembelajaran sastra  juga disampaikan 

oleh Taufiq Ismail (2000: 674) bahwa pembelajaran sastra hanya diselipkan pada 

tatabahasa dengan perbandingan antara tatabahasa dan sastra adalah 5:1 dan 

pembelajaran sastra 0 buku.  Sufanti (2003:86) juga menemukan  sebagian besar 

guru  bahasa Indonesia memahami bahwa bobot pembelajaran sastra hanya 10-

20% dari semua materi ajar bahasa Indonesia, pembelajaran sastra bersifat 

teoretis, pembelajaran hanya berdasar pada buku pelajaran, dan pembelajaran 

berpusat pada guru. 
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Minoritas pembelajaran sastra di sekolah memang telah terbukti dalam 

perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia. Sejak Kurikulum 1968, Kurikulum 

1975, Kurikulum 1984 pembelajaran sastra mendapat porsi yang sedikit. Namun, 

mulai Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan Kurikulum 2006 telah ditegaskan 

bahwa perbandingan antara bobot pembelajaran aspek berbahasa dan aspek 

bersastra sebaiknya seimbang.  Pada Kurikulum 2004 dan 2006 dinyatakan bahwa 

ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia meliputi aspek kemampuan 

berbahasa dan aspek kemampuan bersastra (BSNP 2006a; 2006b; 2006c). Selain 

itu, Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 mendukung suburnya minat baca sastra 

dengan mewajibkan siswa membaca karya sastra yaitu siswa SD wajib membaca 

9 buku sastra, siswa SMP  wajib membaca 15 buku sastra, dan siswa SMA wajib 

membaca 15 karya sastra. Semua itu digunakan untuk mencapai tujuan 

kemampuan bersastra yang sangat mulia yaitu: (1) menikmati dan memanfaatkan 

karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa dan (2) menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (BSNP 2006) 

Secara konseptual, Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 telah 

menempatkan  pembelajaran sastra yang cukup ideal, yaitu memberi bobot 

pembelajaran sastra yang seimbang dengan pembelajaran  berbahasa. Ini 

menunjukkan para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan telah memberi 

perhatian yang cukup baik pada tataran pengembangan kurikulum. Bobot  

pembelajaran kemampuan bersastra yang seimbang dengan komponen berbahasa, 

membuat materi komponen sastra memiliki alokasi waktu yang cukup banyak, 
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sehingga pembelajaran apresiasi sastra dapat dilakukan dengan cukup memadai. 

Namun, konsep ini  dalam implementasinya belum sesuai dengan yang 

diharapkan.  Hasil wawancara membuktikan masih banyak guru yang  

menyatakan belum membaca konsep dan aturan itu, apalagi memahami dengan 

baik. Mereka menyatakan baru mendengar dari peneliti saat ditanya itu. Apabila 

konsep itu belum dibaca dan belum dipahami oleh guru, sudah dapat dipastikan 

belum juga dilaksanakan dengan baik. Apabila di lapangan ada pembelajaran yang 

melaksanakan konsep itu, sudah dapat dipastikan bahwa pembelajaran tersebut 

bukan karena pemahaman guru tentang tuntutan kurikulum, namun karena guru 

dengan kreatifitasnya sendiri menciptakan inovasi pembelajaran, atau mengikuti 

buku pelajaran yang memang sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

Buku teks yang disusun berdasarkan Kurikulum 2006 mestinya 

mengakomodasi kegiatan membaca buku sastra yang di dalam kurikulum 

jumlahnya telah ditentukan, yaitu untuk SD berjumlah 9 buku, untuk SMP 

berjumlah 15 buku, dan untuk SMA berjumlah 15 buku. Salah satu contoh, buku 

yang berjudul Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII karya 

Engkos Kosasih (2007). Buku ini diklaim sesuai dengan standar isi Kurikulum 

2006. Pembelajaran sastra dalam buku ini sudah cukup bagus, karena hasil  

analisis  menemukan: (1) sastra dan bahasa kurang lebih seimbang, (2) sudah ada 

arahan dalam buku ini untuk membaca buku karya sastra atau nonsastra, (3) telah 

ada karya sasttra yang dikutip dalam buku ini, dan (4) walaupun sering mengutip 

hanya cuplikan kaarya sastra, namun ada arahan unttuk membaca karya yang asli.  

Namun, apabila ditinjau dari keruntutan berpikir dan kegiatan apresiasi sastra, 

buku ini kurang runtut dan materi kurang fokus. Misalnya: materi ajar cerita 
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pendek diulang-ulang, pada halaman 1, halaman 8, halaman 17, halaman 22,  dan 

halaman 36. Hal yang paling membuat pembahasan dalam buku ini kurang fokus 

adalah topik-topik terlalu banyak dan diselang-seling. Misalnya: pembelajaran 

cerpen diselingi dengan pembelajaran mengomentari berbagai laporan lisan (tidak 

ada kaitannya dengan pembelajaran cerpen), setelah itu kembali ke pembelajaran 

cerpen yaitu menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain. Jika ditinjau dari 

ketuntasan berpikir, buku ini memberi arahan pemahaman materi ajar  banyak hal, 

namun sering tidak tuntas. Satu materi ajar dipaparkan berkali-kali tetapi tidak 

tuntas. Dengan demikian, jika pelaksanaan pembelajaran sastra mengikuti buku 

ini, maka akan didapat pembelajaran nyang kurang tuntas.  

Padahal ketergantungan guru terhadap buku teks sangat tinggi. 

Sebagaimana penelitian Sufanti (2003) menemukan bahwa guru sangat tergantung 

kepada buku teks. Guru sering mengajarkan sastra berdasarkan buku pelajaran 

tertentu, tanpa meninjau kesesuiaannya dengan kurikulum. Bahkan ada guru yang 

mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan satu buku pelajaran, 

yang diajarkan secara urut dari halaman pertama sampai seterusnya.  

Teks sastra dalam Kurikulum 2013 memiliki persentase yang sedikit jika 

dibandingkan dengan pembelajaran nonsastra. Berdasarkan kajian terhadap KI-

KD  SD/MI  (Mendikbud 2013a), KI-KD  SMP/MTs. (Mendikbud 2013b), dan 

KI-KD SMA/MA (Mendikbud 2013c) bahwa pembelajaran teks sastra memiliki 

persentase yang sedikit jika dibanding dengan pembelajaran teks nonsastra, yaitu 

di SD sebesar 28%, di SMP sebesar 23%, dan di SMA sebesar  43%.  

Selain itu, tidak semua jenis teks sastra diajarkan di setiap jenjang sekolah. 

Pembelajaran sastra di SD meliputi: pembelajaran teks cerita diri/ personal, teks 
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cerita narasi sederhana, teks lirik puisi, teks dongeng,  teks cerita petualang, teks 

pantun dan syair, teks cerita narasi sejarah, dan cerita fiksi sejarah. Dengan 

demikian, di SD tidak diajarkan teks novel dan teks drama.  

Pembelajaran di SMP berdasarkan Kurikulum 2013 meliputi: teks cerita 

pendek, teks cerita moral/fabel, teks cerita biografi,  dan teks eksemplum. Dengan 

demikian, pada jenjang SMP berdasarkan Kurikulum 2013 tidak diajarkan teks 

puisi baik puisi lama maupun baru, , teks drama, teks novel, teks dongeng, teks 

mite, dan teks legenda.  

Adapun di SMA berdasarkan Kurikulum 2013 pembelajaran sastra 

meliputi pembelajaran teks anekdot, teks cerita pendek, teks pantun, teks cerita 

ulang, teks film atau drama, teks cerita sejarah, dan teks novel. Dengan demikian, 

di SM A tidak wajib diajarkan pembelajaran sastra yaitu: teks puisi lama dan baru, 

teks cerita lehgenda, teks cerita miythja, teks, dan teks dongeng.  

Hasil kajian ini sesuai dengan pendapat Saparie (2014)  yang menyatakan 

bahwa dalam Kurikulum 2013 materi sastra yang sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik banyak dihilangkan. 

Kurikulum 2013 melakukan reduksi secara besar-besaran terkait dengan jenis teks 

sastra. Begitu pula, pendapat  Sayuti (2014)  bahwa  sampai saat ini berbagai 

situasi paradoksal terjadi  antara lain kurikulum yang mengebiri sastra  hingga 

langka dan terbatasnya buku-buku sastra di sekolah dan kampus.  

Pembelajaran yang kurang berhasil, perhatian kurikulum yang kurang 

baik, dan pemahaman guru yang kurang positif menyebabkan pembelajaran sastra 

dilaksanakan di sekolah dengan ala kadarnya. Guru kurang berupaya menerapkan 



8 
 

model-model pembelajaran yang efektif, yang inovatif, yang kreatif, dan yang 

menyenangkan.  

Kondisi tersebut perlu mendapat solusi dengan mengembangkan model-

model pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Model pembelajaran 

pragmatik  merupakan salah satu model pembelajaran yang memberi kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa untuk mengapresiasi karya sastra dan mengambil 

manfaatnya.  Model ini merupakan pengembangan dari kritik pragmatik dalam 

pengkajian sastra yang mengkaji sastra dihubungkan  dengan pembaca sebagai 

pemberi makna (Abrams 1971:8; Pradopo 2002:19). Oleh karena itu, model 

pembelajaran pragmatik menitikberatkan bagaimana siswa sebagai pembaca karya 

sastra memahami, memberi makna, dan mengambil manfaat dari karya sastra 

yang dipelajari. Endraswara (2003:166) menyatakan bahwa kompetensi yang 

harus dimiliki oleh pengajaran sastra dari aspek pragmatik adalah kemampuan 

peserta didik mengambil manfaat dari karya yang dipelajarinya.  

 Pendekatan pragmatik  mendukung standar proses yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, karena pendekatan ini memberi kesempatan kepada siswa 

seluas-luasnya untuk berpartisipasi.  Di dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 

2013  tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  
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 Pendekatan pragmatik juga mendukung pendekatan dalam kurikulum 

2013 yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan berbasis teks. Pendekatan 

saintifik adalah pendekataan yang bersifat empirik yang dilakukan secara 

sistematis, terkontrol, dan kritis yang dimulai dari pengamatan, mempertanyakan, 

pengumpulan informasi, penganalisisan, penghubung-an, sampai pada tahap 

penyajian (Mahsun 2014:123). Jika pendekatan saintifik diterapkan dalam 

pembelajaran apresiasi cerita pendek, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

dimulai dengan mengamati cerita pendek dengan membaca sekilas  maupun 

membaca kritis. Berdasarkan hasil membaca, maka selanjutnya siswa akan saling 

bertanya atau berdiskusi baik kepada sesama siswa maupun kepada guru. 

Selanjutnya, cerita pendek akan dianalisis sesuai dengan penalaran dan imajinasi 

masing-masing siswa. Hasil analisis akan dikomunikasikan di dalam kelas. 

Apresiasi siswa tentu saja saling berbeda, dan inilah esensi dari pendekatan 

pragmatik. Apresiasi ditentukan oleh siswa sebagai pembaca. Dalam 

implementasi pendekatan tersebut tentunya perlu dukungan metode yang tepat 

untuk mendukung pendekatan Pragmatik. 

 Metode pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang 

menuntun siswa aktif selama proses pembelajaran. Metode ini juga mengarahkan 

siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain. Pembelajaran kooperatif merupakan  

suatu metode pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan 

pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga 

dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan 

meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar (Fatimah: 2016). 

Oleh karena itu, penggunaan metode kooperatif dalam berbagai pendekatan 
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pembelajaran sangat dimungkinkan, tidak terkecuali penerapan metode ini dalam 

pendekatan pembelajaran Pragmatik. Davoudi dan Mahinpo, (2012: 1139) 

mengaitkan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran bahasa. Ia berpendapat 

bahwa dengan berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif, siswa (peserta didik) 

tidak frustrasi sendiri, mereka saling mendukung dalam  menemukan cara untuk 

memecahkan masalah bahasa dan belajar untuk mengatasi tantangan bahasa 

sebagai sebuah kelompok.  

 Menilik esensi pendekatan Pragmatik  yang berorientasi pada pembaca 

serta adanya kegiatan siswa sebagai pembaca untuk saling bertanya atau 

berdiskusi, maka metode pembelajaran kooperatif tentu menjadi salah satu metode 

pendukung pendekatan yang tepat karena mengedepankan kerja sama secara 

kooperatif antarsiswa. Berdasarkan keterkaitan pembelajaran kooperatif dalam 

mendukung pendekatan pragmatik, penenelitian ini mengembangkan  model 

pembelajaran berupa Model Pembelajaran Pragmatik-Kooperatif. 

 Pendekatan pragmatik-kooperatif juga sesuai dengan pendekatan baru 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pembelajaran berbasis teks. 

Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdasar pada teks. Teks diartikan 

sebagai satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial 

baik secara lisan maupun tulis dengan struktur berpikir yang lengkap (Mahsun 

2014:1). Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa 

merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan 

makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah 
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dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu 

mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa 

merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia 

(Kemendikbud,2014:5).   

 Pembelajaran apresiasi cerita pendek merupakan bagian dari 

pembelajaran Bahasa Indonesia, maka poembelajaran berbasis teks juga 

diterapkan dalam pembelakaran apresiasi cerita pendek. Salah satu  teks yang 

perlu dipelajari siswa adalah teks cerita pendek. Di dalam Kurikulum 2013 KD 

teks cerita pendek  tercantum di kelas XI sebagai berikut. 

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, 

eksplanasi kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun 

tulisan. 

3.2 Membandingkan teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan . 

3.3 Menganalisis teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan  

3.4 Mengevaluasi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama berdasarkan kaidah-kaidah teks baik 

melalui lisan maupun tulisan . 

4.1 Menginterpretasi makna teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, 

eksplanasi kompleks, dan film/drama baik secara lisan maupun 

tulisan. 

4.2 Memproduksi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama yang koheren sesuai dengan karakteristik 

teks yang akan dibuat baik secara lisan mupun tulisan. 

4.3 Menyunting teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik 

secara lisan maupun tulisan  

4.4 Mengabstraksi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama baik secara lisan maupun tulisan.  

4.5 Mengonversi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi 

kompleks, dan film/drama ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 

 

 Pembelajaran cerita pendek akan bermakna apabila mampu meningkatkan 

karakter baik siswa. Toleransi merupakan salah satu karakter  yang telah 

digariskan oleh pemerintah untuk dikembangkan diantara 18 karakter yang telah 
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ditetapkan (Puskur Balitbang Kemendiknas 2010:9).  Menurut dokumen ini, 

toleransi adalah Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

 Akhir-akhir ini, karakter toleransi di masyarakat semakin menurun dengan 

munculnya tindakan-tindakan yang menggambarkan bahwa  karakter toleransi di 

masyarakat semakin luntur. Saling menyerang, saling menghina, tawuran,  

berkelahi, bahkan pembunuhan menunjukkan bahwa seseorang kurang bahkan 

tidak memiliki rasa toleransi.  Banyak juga peristiwa intoleransi karena adanya 

faham radikalisme atas nama agama.  Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama 

Semarang menyatakan bahwa selama 6 bulan di tahun 2014 ini di Jawa Tengah 

telah terjadi 8 kali kekerasan dengan mengatasnamakan agama (Syukron 2014). 

Keadaan yang serupa juga terjadi di Yogyakarta, selama 5 bulan pertama di tahun 

2014 telah terjadi 7 kasus tindakan intoleransi (Kompas 4 Juni 2014). Secara 

nasional, keadaannya semakin mengkhawatirkan. The Wahid Institute melaporkan 

bahwa  selama tahun 2013,  peristiwa intoleransi atas nama agama sebanyak 245 

kasus,  43% melibatkan aktor negara dan 57% oleh aktor non-negara (Ucan 

Indonesia 2014).  Begitu pula, SETARA Institut juga mencatat bahwa pada 

periode Januari-Juni 2013 terjadi 122 peristiwa pelanggaran kebebasan 

beragama/berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan, yang menyebar 

di 16 provinsi (Susetyo  2013).  

Data-data tersebut menunjukkan pentingnya menggalakkan pendidikan 

toleransi, terutama di sekolah.  Salah satu temuan penelitian Sufanti, Rahmawati, 

dan Sofyan (2015)  adalah semua guru menyatakan bahwa penanaman nilai 

toleransi bagi siswa masih perlu ditingkatkan. Alasan guru tersebut bermacam-



13 
 

macam, antara lain yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan toleransi 

kehidupan beragama: adanya penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agama, 

adanya diskriminasi, adanya sikap kurang menghargai, kurangnya pendidikan 

toleransi di masyarakat, dampak negatif globalisasi, adanya sikap primordialisme 

di sekolah, adanya sikap memaksakan kehendak kepada orang lain, dan masih 

adanya sifat fanatisme yang sempit. Di samping itu, guru beralasan bahwa 

pendidikan toleransi ini penting untuk menjaga kerukunan beragama, 

meningkatkan keutuhan NKRI, dan keharmonisan hidup bersama. 

 Pendidikan toleransi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

toleransi ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia 

meliputi pembelajaran kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi empat keterampilan, yaitu keterampilan berbicara, membaca, menyimak, 

dan menulis. Pendidikan toleransi dapat diangkat sebagai tema pembelajaran 

untuk meningkatkan empat keterampilan ini, baik pada kemampuan berbahasa 

maupun kemampuan bersastra. Topik yang terkait dengan toleransi dapat menjadi 

bahan diskusi yang menarik, atau bahan berpidato. Bahan bacaan dalam 

pembelajaran membaca dapat dipilih yang bermuatan atau berisi tentang karakter 

toleransi. Suatu rekaman peristiwa yang dikaitkan dengan karakter toleransi dapat 

menjadi bahan simakan para siswa. Begitu pula, topik yang terkait dengan 

toleransi dapat dijadikan bahan tulisan yang bisa dikembangkan oleh siswa.  

  Cerita pendek merupakan salah satu jenis teks yang dipelajari siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada komponen kemampuan bersastra. 

Pembelajaran ini juga dapat diberi muatan karakter toleransi. Bermula dari pilihan 

tema cerita pendek yang memuat nilai-nilai toleransi, kemudian diajarkan dengan 
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model yang bermuatan pendidikan toleransi. Beberapa penelitian telah 

membuktikan bahwa suatu karya sastra dapat digunakan untuk menanamkan 

karakter yang baik kepada siswa, termasuk karakter toleransi (Rudy, et al 2011; 

Leming 2000; Nurbiyanti 2010; Anderson 2004; Munaris 2011).  

 Berdasarkan paparan tersebut, penelitian yang mengembangkan model 

pembelajaran pragmatic-kooperatif   yang bermuatan pendidikan karakter 

toleransi penting dilaksanakan.  Oleh karena itu, penelitian ini berjudul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Apresiasi Cerita Pendek di SMA dengan 

Pendekatan Pragmatik-Kooperatif  yang Bermuatan Pendidikan Karakter 

Toleransi”.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Permasalahan dalam pembelajaran cerita pendek di SMA di Kota 

Surakarta dapat ditinjau dari segi input, proses, dan output. Ketiga segi ini, 

memiliki permasalahan masing-masing, tetapi saling terkait.  

Dari segi input, permasalahan antara lain terdapat pada siswa, guru, dan 

fasilitas. Permasalahan siswa antara lain: motivasi siswa yang rendah dalam 

mengapresiasi cerita pendek, kurang bergairah dalam belajar cerita pendek, minat 

baca terhadap cerita pendek rendah, dan persepsi siswa yang negatif terhadap 

pembelajaran sastra. Persepsi siswa yang negatif antara lain: anggapan terhadap 

pembelajaran  sastra yang tidak penting, pembelajaran sastra yang tidak produktif 

karena tidak berkaitan dengan dunia nyata, bahkan anggapan siswa bahwa 

pembelajaran sastra itu membuat siswa hanya bermimpi. Permasalahan dari guru 

antara lain: banyak guru yang tidak memiliki kegemaran mengapresiasi cerita 
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pendek,  guru kurang menarik dalam mengajarkan cerpen, paradigma guru dalam 

mengajarkan cerpen kurang tepat, guru kurang membaca cerita pendek, dan guru 

sering mengajarkan cerpen seperti ilmu-ilmu yang lain, bukan pada apresiasi 

sastra. Adapun permasalahan fasilitas di sekolah berkaitan dengan bacaan yang 

berupa cerita pendek kurang lengkap di perpustakaan sekolah, kurang 

menyediakan bacaan yang berupa cerita pendek dari berbagai sumber, misalnya: 

koran, majalah, dan kumpulan cerita pendek. Sebagian besar guru hanya 

memanfaatkan bacaan yang berupa cerita pendek di buku pelajaran (buku siswa) 

atau LKS (Lembar kerja Siswa). Pada buku sumber ini, cerita pendek sering tidak 

diahadirkan secara utuh, tetapi hanya sebatas ringkasan, rangkuman, sinopsis atau 

cuplikan.  

 Ditinjau dari proses, permasalahan pembelajaran sastra sering tidak 

menekankan pada kegiatan apresiasi sastra. Pembelajaran cenderung bersifat 

parsial, mementingkan pengetahuan, dan kurang memanfaatkan karya sastra 

sebagai sarana untuk mendidik karakter siswa. Pembelajaran sastra bersifat parsial 

karena pembelajaran sastra kurang dilaksanakan secara menyeluruh, artinya 

kurang mempelajari dari teks sastra maupun kandungannya secara menyeluruh. 

Teks-teks sastra yang panjang hanya dipelajari sinopsisnya atau ringkasannya, 

sedangkan teks yang pendek sering dipelajari pada tataran struktur dan bentuknya. 

Begitu pula, pembelajaran sastra sering lebih menekankan pengetahuan daripada 

kegiatan apresiasi. Gaya bahasa, rima, pemahaman struktur cerita, dan sebagainya 

lebih mendominasi  daripada bagaimana siswa menghayati bahkan menikmati 

karya sastra. Proses pembelajaran sastra cenderung mementingkan pengetahuan, 

sudah pasti kurang mendukung pendidikan karakter.   
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 Persoalan pembelajaran sastra ditinjau dari segi output terletak pada 

kurang bergengsinya prestasi siswa di bidang sastra, kurang menjanjikan profesi 

di bidang sastra, dan kurang memiliki fungsi praktis dalam kehidupan masyarakat.  

Masyarakat kurang memberi penghargaan kepada siswa yang memenangkan 

lomba menulis atau membaca cerita pendek, jika dibandingkan dengan 

penghargaan masyarakat kepada  siswa yang mendapatkan juara olimpiade  IPA 

atau Matematika.  Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan  sastra juga kurang 

menjanjikan jika dilihat dari materi. Di samping itu, pekerjaan yang berkaitan 

dengan sastra juga kurang bergen gsi. Begitu pula, keahlian atau keterampilan 

bersastra juga tidak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan.  

 Semua persoalan tersebut, baik yang berkaitan dengan  input, proses, 

maupun output  berakibat pada kurang bermanfaatnya pelajaran cerita pendek 

pada khususnya, dan pelajaran karya sastra pada umumnya bagi tumbuhnya 

karakter-karakter yang baik pada siswa. Padahal di dalam karya sastra  

mengandung banyak nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diajarkan kepada 

siswa secara tidak langsung. Pembelajaran nilai-nilai karakter dilaksanakan  

implisit dalam cerita-cerita yang disukai oleh siswa, sehingga tanpa sadar mereka 

telah memahami karakter yang baik, maupun karakter yang kurang baik. Dengan 

pemahaman ini, siswa  terinspirasi ingin menjadi manusia yang berkarakter baik, 

dan menghindari karakter yang tidak baik seperti tokoh dalam cerita.   

    

1.3 Cakupan Masalah 

 Penelitian ini menfokuskan pada pengembangan model pembelajaran 

apresiasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik sastra bermuatan pendidikan 
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karakter toleransi. Oleh karena itu, penelitian ini meliputi:  mendeskripsikan 

kebutuhan model pembelajaran apresiasi cerita pendek, karakteristik model 

pembelajaran cerita pendek di SMA dengan pendekatan pragmatik bermuatan 

pendidikan karakter toleransi, menyusun prototipe pembelajaran cerita pendek 

dengan pendekatan pragmatik yang bermuatan pendidikan toleransi, dan menguji 

keefektifan  model pembelajaran tersebut.  

 

1.4  Rumusan Masalah 

 Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

a.  Bagaimana kondisi pembelajaran apresiasi cerita pendek di SMA di 

Surakarta? 

b. Bagaimana kebutuhan model pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan 

pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan karakter 

toleransi di SMA di Surakarta? 

c. Bagaimana  pengembangan model pembelajaran apresiasi cerita pendek 

dengan pendekatan pragmatik  yang bermuatan pendidikan  karakter 

toleransi? 

d. Bagaimana  keefektifan  model pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan 

pendekatan pragmatik-kooperatif  yang bermuatan pendidikan  karakter 

toleransi?  
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1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 

pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik-kooperatif  

yang bermuatan  pendidikan karakter toleransi. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini  adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis kondisi  pembelajaran apresiasi cerita pendek di SMA di 

Surakarta. 

b. Menganalisis kebutuhan model pembelajaran apresiasi cerita pendek 

dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan 

karakter toleransi di SMA di Surakarta. 

c. Menganalisis model pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan 

pendekatan pragmatik-kooperatif yang  bermuatan pendidikan  karakter 

toleransi. 

d. Menganalisis keefektifan  model pembelajaran apresiasi cerita pendek 

dengan pendekatan pragmatik-kooperatif  yang bermuatan pendidikan  

karakter toleransi. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 Secara teoretis hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu terutama 

model pembelajaran sastra dan pendidikan karakter. Model pembelajaran sastra 

dengan pendekatan pragmatik-kooperatif belum berkembang dengan baik. Di 

samping itu, ilmu tentang bagaimana memanfaatkan karya sastra dalam 

meningkatkan karakter siswa juga merupakan ilmu yang mesti mendapat 

perhatian para praktisi pendidikan. Dengan demikian, pengembangan ilmu dalam 
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bidang ini dibutuhkan dalam pembelajaran sastra karena ilmu ini mendasari 

adanya inovasi dalam pembelajaran. 

 Penelitian ini secara praktis bermanfaat meningkatkan pembelajaran 

apresiasi sastra yang semakin bermakna karena ikut mendukung pendidikan 

karakter siswa, terutama karakter toleransi. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi berbagai pihak. 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan 

model pembelajaran apresiasi cerita pendek yang inovatif yaitu 

pembelajaran apresiasi cerita  pendek dengan pendekatan pragmatik-

kooperatif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada 

guru tentang pembelajaran cerita pendek yang apresiatif yang lebih 

bermangfaat bagi siswa dalam peningkatkan karakter toleransi. 

Pembelajaran cerita pendek yang apresiatif memungkinkan guru untuk 

lebih kreatif dalam menyediakan bahan ajar cerita pendek dari berbagai 

sumber, misalnya: koran, majalah, internet, kumpulan cerita pendek, dan 

sebagainya. Di samping itu, guru bisa mendapat inspirasi teknik mengajar 

yang memanfaatkan karya sastra dalam menanamkan dan meningkatkan 

karakter siswa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 

motivasi belajar sastra yang kontekstual dan bermakna. Pembelajaran 

apresasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik-kooperatif akan 

memberi pengalaman langsung mengapresiasi cerita pendek, menafsirkan 

maknanya, menikmati keindahannya, sehingga memberi inspirasi dalam 

menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan cerita pendek, misalnya: 
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sinopsis, kritik cerita pendek, cerita pendek, atau produk lain. Di samping 

itu, dengan model pembelajaran ini siswa diharapkan semakin  memiliki 

karakter-karakter yang baik, terutama karakter toleransi. 

c. Bagi lembaga pendidikan terutama pengambil kebijakan, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan  salah satu  bahan untuk menentukan kebijakan.  Hasil 

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyuluhan 

kepada guru-guru agar guru-guru memiliki inovasi dalam menciptakan 

pembelajaran yang inovatif yang juga memperhatikan   pendidikan 

karakter bagi siswa, terutama pendididkan toleransi. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

 Berdasarkan kajian teori, pengembanarn model pembelajaran apresiasi 

cerita pendek dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan 

pendidikan karakter toleransi ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. 

a. Model pembelajaran ini dikembangkan untuk pembelajaran apresiasi 

cerita pendek. Berdasarkan kajian teori, apresiasi jika dikaitkan dengan 

empat keterampilan berbahasa termasuk kegiatan membaca dan 

mendengarkan. Penelitian ini sesuai untuk keterampilan membaca. 

Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis yang kemungkinan ada 

dalam pembelajaran ini merupakan pelengkap dari kegiatan membaca. 

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah mengembangkan model 

pembelajaran membaca cerita pendek. 

b. Model pembelajaran apresiasi cerita pendek  yang dikembangkan adalah 

dengan pendekatan pragmatik-kooperatif. Pendekatan ini memberi 
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kesempatan kepada siswa menafsirkan, memberi makna, dan mengambil 

manfaat  cerpen  yang diapresiasi. Model yang sesuai dengan pendekatan 

ini adalah model respon pembaca yang mengutamakan aktivitas siswa 

sebagai pembaca cerita pendek yang memahami, memberi makna, dan 

mereaksi terhadap cerita pendek yang dibaca. Adanya metode kooperatif 

menambahkan sistem kerjasama pembaca (siswa) secara kooperatif untuk 

mendukung pendekatan pragmatik 

c. Cerita pendek yang menjadi bahan ajar dalam pembelajaran ini adalah 

cerpen yang mengandung nilai pendidikan toleransi. Selain itu, tema cerita 

juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa yaitu tingkat SMA. 

d. Nilai karakter toleransi dalam penelitian ini juga tergambar dalam model 

pembelajaran. Pada saat proses belajar mengajar, siswa melaksanakan 

kegiatan individu dan kelompok. Pada kegiatan individu siswa bebas 

memahami, memberi makna, dan mereaksi cerpen sesuai dengan 

pemahaman masing-masing. Hasil kegiatan ini kemudian dipresentasikan 

di dalam kelompok. Diskusi inilah yang memuat pendidikan toleransi 

dalam arti setiap siswa bisa menghargai perbedaan pendapat diantara 

siswa.  

 

1.8  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

 Berdasarkan kajian teori, pengembangan model, dan uji coba di 

lapangan  dapat disebutkan beberapa keterbatasan dari model pembelajaran 

apresiasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan 

pendidikan karakter toleransi sebagai berikut.  
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a. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu. Penelitian ini mestinya 

memerlukan waktu ujicoba yang cukup panjang untuk menentukan efektif 

tidaknya model pembelajaran yang dikembangkan. Ujicoba yang panjang 

tidak bisa dilaksanakan karena penelitian tidak dibenarkan mengganggu 

kelancaran dan ketuntasan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran cerpen 

hanya merupakan salah satu teks yang harus dipelajari siswa selain teks-

teks yang lain, yang semuanya harus mendapat perhatian yang merata. 

b. Alasan waktu juga yang sering terjadi pada saat uji coba di lapangan, 

sehingga tahap-tahap pembelajaran sering tidak lengkap atau dilaksanakan 

di luar jam pelajaran. Misalnya: tahap persepsi personal yang merupakan 

tahap awal yaitu membaca cerita pendek.  Selama uji coba model, tahap 

ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Begitu pula, tahap 

redeskripsi sering tidak bisa dilaksanakan karena waktu pelajaran sudah 

habis. 

c. Secara teoretis, pendekatan pragmatik merupakan cara pandang terhadap 

pembelajaran sehingga bisa diwujudkan dalam berbagai model 

pembelajaran. Penelitian ini hanya menerapkan satu model pembelajaran 

yaitu model respon pembaca.  

d. Secara teoretis, pendekatan kooperatif memberi peluang siswa untuk 

bekerjasama secara kooperatif dalam mengapresiasi cerita pendek. Oleh 

karena itu, kerjasama selama menggunakan model pragmatik-kooperatif  

hanya berupa kerjasama yang bersifat kooperatif antar  siswa. 

e. Cerpen  yang mengandung nilai-nilai toletransi atau keberagaman kondisi 

yang bisa dijadikan bahan ajar dalam penelitian agak susah ditemukan. 
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Padahal bermula dari cerita pendek ini pembelajaran yang bermuatan 

pendidikan karakter toleransi dikembangkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN  

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka  

 Penelitian ini  berusaha mengembangkan model pembelajaran apresiasi 

cerita pendek dengan pendekatan pragmatik bermuatan pendidikan karakter 

toleransi. Pembelajaran cerita pendek merupakan bagian dari mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang termasuk pada aspek kemampuan bersastra. Begitu pula, 

pendidikan toleransi termasuk bagian dari penddidikan karakter. Oleh karena itu, 

penelitian–penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah: (1) 

penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran cerita pendek, (2)  penelitian yang 

berkaitan dengan pendekatan pragmatik dalam pengkajian atau pembelajaran 

sastra, (3) penelitian yang berkaitan dengan pendidikan karakter, (4) penelitian 

yang berkaitan dengan pendidikan toleransi, dan (5) penelitian yang berkaitan 

dengan pemanfaatan karya sastra untuk meningkatkan kompetensi atau 

kepribadian siswa. Penelusuran referensi menemukan  beberapa penelitian sebagai 

berikut. 

 

2.1.1 Penelitian tentang Pembelajaran  Cerita Pendek  

Penelitian tentang pembelajaran cerita pendek telah dilaksanakan oleh  

Saraswati, Budiman, dan Erliyanti  (2009), Ibnian (2010), Rudy; Hamid; Masri; 

Ansori (2011) Nurhidayati (2011), Liang (2011), Mulyani (2012),  Agustin dan 
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Zulaikhah  (2012),  Yuniarti, Slamet, dan Setiawan  (2013) dan Ahmadian dan 

Yazdani (2013).  

Saraswati, Budiman, dan Erliyanti (2009) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Model Pembelajaran Kajian Cerita Pendek Berciri Lokal 

Melalui Pendekatan Integratif dalam Upaya Memberdayakan Pembelajaran Sastra 

di SMA Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi: (1) kegiatan 

belajar mengajar apresiasi sastra di SMA Jawa Timur, (2) sejumlah cerpen Indonesia 

mutakhir hasil seleksi peneliti dan praktisi yang sesuai dengan kapasitas mental siswa, 

yang berlatar budaya Jawa, dan yang dapat dikritisi dari segi budaya yang 

berhubungan dengan kebijakan pemerintah, dan (3) keefektifan model 

pembelajaran kajian cerpen dengan pendekatan integratif: respons pembaca, 

inkuiri, kajian budaya, dan pedagogi kritik di SMA Jawa Timur. Hasil penelitian ini sebagai 

berikut. (1) Pembelajaran sastra di SMA Jawa Timur masih lemah dilihat dari nilai 

hasil ujian akhir. Dari 106 SMA jurusan Bahasa menunjukkan 16 sekolah atau 

15,09 % memiliki kualitas sedang, 62 sekolah atau 58,49% memiliki kualitas 

kurang dan 28 sekolah atau 26,42% memiliki kualitas kurang sekali. Jadi, 

sebagian besar penguasaan siswa terhadap sastra kurang. (2) Cerpen yang terpilih 

berjumlah 15 buah yang terdiri dari Mbok Jah karya Umar Kayam, Dinding Anak  

karya Danarto, Pulang karya Ratna Indraswari Ibrahim, Godlob  karya Danarto, 

Burung Bangau karya Ratna Indraswari Ibrahim, Sukab dan Sepatu karya Seno 

Gumira Adjidarma, Ibu karya Sumartono, Keris karya Purnawan Tjondronegoro, 

Komponis Tua karya B Sularto, Keningnya Berkeringat  karya Supriyanto, Air Mata 

Tua  karya Motinggo Busye,  Teko Jepang karya Jasso Winarto, Dilarang Mencintai 
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Bunga-Bunga karya Kuntowijoyo, Hati Ibunda karya Bambang Indra Basuki dan 

Becaaak karya Marselli. (3) Materi cerpen dibuat buku ajar dan buku pedoman 

guru terbentuk berdasarkan uji pakar sastra, kebudayaan, pendidikan, bahasa dan 

ilustrasi. Berdasarkan hasil uji pakar tergambar adanya kesesuaian materi dengan 

tingkat mental siswa SMA baik dari segi isi, format, bahasa dan ilustrasi. 

Selanjutnya, dilakukan uji coba di lapangan dan menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman siswa terhadap cerpen Indonesia. 

Penelitian Saraswati, Budiman, dan Erliyanti (2009) memiliki relevansi 

dengan penelitian ini karena sama-sama  bermaksud menemukan suatu model 

pembelajaran apresiasi cerita pendek. Model yang disusun dalam penelitian ini 

berupa buku materi ajar dan buku pedoman guru.  Adapun perbedaannya, 

penelitian Saraswati, Budiman, dan Erliyanti ini menerapkan pendekatan 

integratif yang terdiri dari respons pembaca, inkuiri, kajian budaya, dan pedagogi 

kritik, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan pragmatik bermuatan pendidikan 

karakter toleransi.  Selain itu, penelitian tersebut  dilaksanakan di SMA di Jawa Timur, penelitian 

ini dilaksanakan di  SMA / SMK  di Surakarta. 

Penelitian  tentang pembelajaran cerita pendek telah juga dilakukan oleh 

Ibnian   (2010) dengan judul  “The Effect of Using the Story- Mapping Technique 

on Developing Tenth Grade Students' Short Story Writing Skills in EFL”.  Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari menggunakan teknik 

pemetaan cerita  pada pengembangan keterampilan menulis cerita pendek  pada 

siswa kelas sepuluh di EFL. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan 

kuasi eksperimen. Temuan  penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) keterampilan 
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yang diperlukan siswa dalam menulis cerita pendek adalah hal konten dan 

organisasi, mekanika penulisan, penggunaan bahasa serta keterampila kreatif 

(kefasihan, fleksibilitas, kebaruan dan elaborasi). (2) Penggunaan teknik pemetaan 

cerita memberikan kontribusi yang positif  dalam mengembangkan keterampilan 

menulis cerita pendek dalam bahasa Inggris bagi siswa penutur bahasa asing.  

Hasil eksperimen menunjukkan  terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai 

mean dari kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.  Hasil perhitungan 

menunjukkan t- value (2,882), n2 nilai (0,073) dan tingkat signifikansi pada 0,05 

setara (1,66).  Begitu pula, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor rata-

rata kelompok eksperimen antara hasil pre tes dan pos tes.  Hasil perhitungannya 

adalah t-value (11,517) n2 nilai (0,715), dan tingkat signifikansi pada 0,05 setara 

dengan (1,67). 

Penelitian  Ibnian (2010) ini memiliki relevansi dengan penelitian ini, 

yaitu sama-sama meneliti  tentang pembelajaran cerita pendek. Akan tetapi, 

terdapat beberapa perbedaan, yaitu: (1) Penelitian Ibnian meneliti tentang 

pembelajaran menulis cerita pendek, sedangkan penelitian ini meneliti 

pembelajaran apresiasi cerita pendek; (2) Penelitian Ibnian dilaksanakan dalam  

pembelajaran bahasa Inggris untuk penutur asing, sementara penelitian ini 

dilakukan  di pembelajaran cerita pendek berbahasa Indonesia untuk siswa 

berbahasa Indonesia; (3) Penelitian tersebut  menggunakan metode deskriptif dan 

kuasi eksperimen, sedangkan penelitian  ini menerapkan penelitian deskriptif dan 

pengembangan. 
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Rudy, et al (2011) melakukan penelitian dengan judul “Apresiasi Cerpen 

Sekar dan Gadisnya dan Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya terhadap Pentingnya Sastra dalam Mengembangkan Karakter”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran sastra terintegrasi ke 

dalam mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Fakultas Hukum 

dengan cara mengapresiasi karya sastra dan mengidentifikasi persepsi mahasiswa 

terhadap pembelajaran apresiasi sastra di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif . Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya Palembang. Subjek penelitian diwakili oleh 31 mahasiswa semester 

pertama tahun akademik 2010/2011.  Berdasarkan hasil apresiasi sastra dan 

persepsi mahasiswa tentang pentingnya sastra diajarkan di perguruan tinggi dapat 

disimpulkan bahwa setelah membaca dan mengapresiasi cerpen yang dipandu 

dengan seperangkat pertanyaan, 96.7 % atau 30 mahasiswa dapat merasakan, 

membayangkan, turut memikirkan apa yang terjadi pada tokoh cerita, menemukan 

nilai-nilai kebajikan dalam cerita, belajar kejujuran dari tindakan tokoh 

protagonis, ingin menjadi pribadi yang baik dan rendah hati yang bertanggung 

jawab, disiplin, dan mandiri, menyukai sifat tokoh protagonis yang membantu 

membentuk kepribadian dalam diri mereka, sangat setuju bila sastra menjadi 

pelajaran di fakultas non bahasa untuk mengembangkan kepribadian, serta sangat 

setuju ketika mengetahui bahwa masyarakat di mancanegara rajin membaca karya 

sastra untuk membangun keribadian dan karakter yang baik. Dengan demikian, 

kegiatan apresiasi sastra di jurusan dan fakultas non bahasa dapat dikategorikan 

sangat baik dengan persentase yang sangat besar yaitu 96.2% ditunjukkan oleh 
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mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terhadap isi instrumen apresiasi 

sastra.  

Penelitian  Rudy, et al (2011) relevan dengan penelitian ini karena meneliti 

tentang pembelajaran apresiasi  cerita pendek dan pendidikan karakter. 

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, subjek penelitian, dan karakter yang 

dikembangkan. Penelitian tersebut menerapkan penelitian deskriptif, dengan 

subjek mahasiswa fakultas hukum universitas Sriwijaya, dan karakter yang 

dikembangkan adalah semua karakter yang terkandung di dalam cerita pendek 

yang diapresiasi. Adapun penelitian ini menerapkan penelitian pengembangan, 

dengan subjek penelitiannya adalah guru dan siswa SMA di Surakarta,  dan yang 

dikembangkan adalah karakter toleransi.  

Nurhidayati (2011) meneliti tentang pembelajaran menyimak apresiatif 

cerita pendek pada mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan judul 

“Pembelajaran Menyimak Apresiatif Cerita Pendek dengan Strategi Belajar 

Kooperatif”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan 

pembelajaran menyimak apresiasi cerita pendek dengan strategi pembelajaran 

kooperatif. Masalah umum yang dikaji dalam  penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi pembelajaran menyimak apresiatif cerita pendek dengan strategi 

belajar kooperatif. Adapun masalah khusus yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menyimak apresiatif cerita 

pendek dengan strategi belajar kooperatif pada tahap pra-menyimak? (2) 

Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menyimak apresiatif cerita pendek 

dengan strategi belajar kooperatif pada tahap saat menyimak, dan (3) 
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Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menyimak apresiatif cerita pendek 

dengan strategi  belajar kooperatif pada tahap pasca-menyimak.  

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif efektif dalam seluruh proses pembelajaran mendengarkan yang 

meliputi pramendengarkan, mendengarkan, dan pascamendengarkan.  Pada tahap 

pra-menyimak dosen telah berhasil membangkitkan minat mahasiswa untuk 

menyimak cerita yang akan ditayangkan melalui kegiatan tanya jawab dan 

pemberian informasi singkat mengenai topik cerita, disamping itu dosen juga 

menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya sehingga 

mahasiswa dapat dengan jelas memahami tugas yang akan dilaksanakan. Pada 

tahap menyimak dosen telah berusaha membangkitkan minat dan perhatian 

mahasiswa dalam menyimak dan mengurangi kejenuhan  dan keletihan menyimak 

cerita yang terlalu panjang. Dosen menayangkan cerita dengan proses bertahap 

yaitu berkisarantara 10-15 menit. Pada saat itu mahasiswa diberi kesempatan 

untuk berdiskusi dan memikirkan jawaban soal-soal yang ada pada lembar kerja 

mahasiswa. Pada tahap pasca-menyimak dosen memberi kesempatan pada 

mahasiswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya kembali dan berdiskusi dengan 

teman sekelas. Hasil dari kegiatan pembelajaran dengan strategi belajar kooperatif  

yang berupa nilai juga memuaskan yaitu  siswa mencapai nilai rata-rata 91,6 

(sangat baik) pada siklus pertama  dan  93 (sanga baikt baik) di akhir siklus kedua.  

Penelitian  Nurhidayati (2011) memiliki relevansi dengan penelitian ini 

karena sama-sama meneliti apresiasi cerita pendek. Namun, perbedaannya terletak 

pada jenis penelitian, metode yang diterapkan, dan subjek penelitian.  Penelitian 
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Nurhidayati adalah penelitian tindakan dengan menerapkan strategi kooperatif, 

dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa jurusan Sastra Arab Universitas 

Negeri  Malang. Adapun  jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

dengan pendekatan pragmatik dengan subjek siswa  SMA  di Surakarta.  

Liang (2011) meneliti dengan judul  “Scaffolding Middle School Students' 

Comprehension and Response to Short Stories”. Penelitian ini menerapkan dua 

pendekatan dalam pembelajaran cerita pendek yaitu dengan pendekatan yang 

berorientasi pada kognitif siswa dan pendekatan respon pembaca. Untuk 

membandingkan dua pendekatan itu diterapkan model SRE (Scaffolded  Reading 

Experience). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan respon 

pembaca, kemampuan siswa bagus dalam merespon cerita pendek, tetapi tidak 

meningkatkan pemahaman siswa. Begitu juga sebaliknya, pembelajaran dengan 

pendekatan kognitif  mengakibatkan kemampuan siswa bagus dalam pemahaman, 

tetapi tidak pada kemampuan merespon cerita pendek.  Dengan demikian, 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengajaran cerita pendek  dengam 

pendekatan tertentu tidak mempengaruhi pemahaman dan respon siswa secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, guru diharapkan mengajar dengan pendekatan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.   

Penelitian  Liang (2011) tersebut  memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Persamaan kedua penelitian ini  terletak pada objek yang diteliti yaitu 

pembelajaaran apresiasi cerita pendek. Perbedaannya, penelitian Liang 

membandingkan antara  pendekatan kognitif dengan pendekatan respon pembaca 

dalam meningkatkan  kemampuan  pemahaman dan respon siswa terhadap cerita 
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pendek, sedangkan penelitian ini  ingin menyusun model pembelajaran spresiasi 

cerita pendek dengan pendekatan pragmatik sastra. Pembelajaran yang disusun 

dirancang memiliki muatan pendidikan karakter toleransi. 

Mulyani (2012) melakukan penelitian dengan judul “Model Pembelajaran 

Apresiasi Cerita Pendek dengan menggunakan Pendekatan Asosiasi Visual di 

kelas XI SMA Negeri Singaraja Garut Tahun pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan tingkat peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi cerita pendek dengan pendekatan asosiasi visual. Berdasarkan hasil 

pengolahan data mengenai kemampuan siswa SMA Negeri Singajaya kelas XI 

Semester 2 dalam mengapresiasi cerita pendek, pada waktu pretes dengan 

persentase tertinggi terdapat pada alternatif jawaban C (kurang) yakni 61.88%, 

sedangkan pada waktu postes persentase tertinggi terdapat pada alternatif jawaban 

A (baik) yakni 64,28%. Dengan demikian, pendekatan asosiasi viasual dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi cerita pendek.  

Penelitian Mulyani (2012) dianggap relevan dengan penelitian ini karena 

meneliti tentang pembelajaran apresiasi cerita pendek pada siswa tingkat SMA 

dan terdapat penerapan penelitian eksperimen. Di samping persamaan tersebut, 

penelitian Mulyani ini memiliki perbedaan  dengan penelitian ini yaitu penelitian 

eksperimen yang diterapkan merupakan jenis penelitian utama atau satu-satunya 

yang ingin membuktikan bahwa pendekatan asosiasi visual efektif dalam 

pembelajaran apresiasi cerita pendek. Adapun penelitian eksperimen yang 

diterapkan dalam penelitian ini merupakan teknik penelitian di bagian akhir 

setelah model disusun, yaitu untuk mengetahui keefektifan model yang telah 
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disusun. Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian pengembangan yaitu 

untuk mengembangkan model pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan 

pendekatan pragmatik bermuatan pendidikan karakter toleransi.  

Agustin dan Zulaeha (2012) meneliti tentang pembelajaran apresiasi cerita 

pendek  dengan judul “Pembelajaran Apresiasi Cerita Pendek bermuatan 

Konservasi Budaya dan Menulis Kreatif dengan Model Kreatif Produktif Melalui 

Metode Ekspresi Tulis dan Visual Berdasarkan Minat sastra”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan metode ekspresi tulis dan ekspresi 

visual dalam model kreatif produktif pada pembelajaran apresiasi cerpen dan 

menulis kreatif bermuatan konservasi budaya dan menjelaskan interaksi antara 

kemampuan peserta didik mengapresiasi cerita pendek dan menulis kreatif dengan 

minat peserta didik terhadap karya sastra, baik minat tinggi maupun rendah. 

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen dengan desain faktorial dua 

kelas eksperimen di Sekolah Menengah Pertama. Analisis statistik yang 

digunakan adalah uji t- untuk mengetahui perbedaan keefektifan kedua metode 

dalam pembelajaran dan Uji F MANCOVA untuk mengesahkan interaksi antara 

kemampuan peserta didik mengapresiasi cerita pendek dan menulis kreatif dengan 

minat sastra tinggi dan rendah.  

Hasil penelitian ini  sebagai berikut.  (1) Metode ekspresi tulis dalam 

model kreatif produktif terbukti lebih efektif daripada metode ekspresi visual pada 

pembelajaran apresiasi cerita pendek dan menulis kreatif untuk peserta didik yang 

memiliki minat tinggi terhadap karya sastra. Hal ini dibuktikan dari rata-rata skor 

post test pembelajaran apresiasi cerpen bermuatan konservasi budaya yang lebih 



34 
 

tinggi daripada rata-rata skor pembelajaran apresiasi cerpen dan menulis kreatif 

dengan metode ekspresi visual (pembelajaran apresiasi cerpen: 78,18 > 75,37dan 

pembelajaran menulis kreatif: 80,27 > 75,84).  (2) Metode ekspresi tulis dalam 

model kreatif produktif terbukti lebih efektif daripada metode ekspresi visual pada 

pembelajaran apresiasi cerita pendek dan menulis kreatif untuk peserta didik yang 

memiliki minat rendah terhadap karya sastra. Hal ini dibuktikan dari rata-rata skor 

pembelajaran apresiasi cerpen bermuatan konservasi budaya yang lebih tinggi 

daripada rata-rata skor pembelajaran apresiasi cerpen dan menulis kreatif dengan 

metode ekspresi visual pada peserta didik yang minatnya rendah terhadap karya 

sastra (pembelajaran apresiasi cerpen: 77,75 > 73,66 dan pembelajaran menulis 

kreatif : 79,90 > 76,28).  (3) Tidak terdapat interaksi antara metode ekspresi tulis 

dan ekspresi visual dalam model kreatif produktif pada pembelajaran apresiasi 

menulis cerpen dan menulis kreatif dengan minat peserta didik terhadap karya 

sastra. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa minat peserta 

didik terhadap karya sastra tidak mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk 

mengapresiasi cerita pendek bermuatan konservasi budaya dan menulis kreatif 

(Nilai signifikansi pembelajaran apresiasi cerpen sebesar 0,208 > 0,05 dan 

pembelajaran menulis kreatif sebesar 0,386 > 0,05). 

 Penelitian Agustin dan Zulaiha (2012) relevan dengan penelitian ini 

karena sama-sama meneliti tentang pembelajaran apresiasi cerita pendek dan juga 

memiliki persamaan dengan menerapkan metode penelitian eksperimen. 

Perbedaannya adalah penelitian Agustin dan Zulaiha merupakan penelitian 

eksperimen untuk menguji efektifitas metode ekspresi tulis dan ekspresi lisan, 
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sedangkan penelitian ini berusaha menciptakan model pembelajaran  dengan 

pendekatan pragmatik yang bermuatan pendidikan karakter toleransi. Oleh karena 

itu, metode eksperimen dalam penelitian ini merupakan bagian akhir dari 

penelitian pengembangan yaitu untuk membuktikan keefektifan model 

pembelajaran yang sudah dibuat.  

 Penelitian Yuniarti, Slamet, dan Setiawan  (2013) berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran dan Kemampuan Menulis Cerita Pendek dengan 

Menggunakan Metode Peta Konsep (Mind Mapping) pada Siswa Kelas IX A SMP 

Negeri 9 Pontianak”. Tujuan penelitian ini adalah: (1) meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas IX  SMP Negeri 9 

Pontianak dengan metode peta pikiran  dan (2) meningkatkan kemampuan 

menulis cerita pendek dengan metode peta pikiran pada siswa kelas IX SMP 

Negeri 9 Pontianak. Penelitian ini menerapkan penelitian tindakan kelas, dengan 

subjek seorang guru Bahasa Indonesia dan  35 siswa di kelas IX SMP negeri 9 

Pontianak.  Terdapat 2 hasil penelitian ini. (1) Metode peta pikiran dapat 

meningkatkan mutu proses pembelajaran, dengan indikator: minat siswa 

meningkat, guru mampu membangkitkan minat belajar siswa, guru mampu 

menerapkan metode peta pikiran dengan baik, dan guru mampu mengelola kelas 

dan  dapat mengatasi berbagai kendala. (2) Metode peta pikiran dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek. Indikatornya 

adalah nilai siswa terus meningkat dari nilai rata-rata  63,14 pada prasiklus, 

menjadi 66,71 pada siklus I, 72,93 pada siklus II, dan 77,49 pada siklus III. 

Peningkatan nilai rata-rata ini sudah memenuhi KKM di sekolah ini yaitu 70.   
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 Penelitian Penelitian Yuniarti, Slamet, dan Setiawan  (2013) relevan 

dengan penelitian ini karena memiliki persamaan yaitu sama-sama pembelajaran 

cerita pendek. Perbedaannya  terletak pada jenis penelitian, subjek penelitian, dan 

keterampilan siswa yang dikembangkan. Penelitian Yuniarti, Slamet dan setiawan 

tersebut merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode peta 

pikiran, dengan subjek siswa kelas IX di SMP Negeri 9 Pontianak untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek. Adapun 

penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk mengembangkan model 

pembelajaran pragmatik sastra, dengan subjek siswa  SMA di Surakarta, untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam apresiasi cerita pendek.  

 Ahmadian dan Yazdani  (2013) meneliti tentang pembelajaran apresiasi 

cerita pendek dengan judul “A Study of the Effects of Intertextuality Awareness on 

Reading Literary Texts: The Case of Short Stories”. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan efek kesadaran intertekstualitas terhadap kemampuan membaca 

teks  cerita pendek.  Penelitian ini menerapkan penelitian eksperimen dengan 

subjek penelitian 25 siswa jurusan sastra Inggris di Arak University, Iran.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesadaran intertekstualitas  memiliki efek yang 

sangat kuat terhadap membaca teks cerita pendek.  Ketika skor subyek  dalam 

membaca teks sebelum perlakuan (pretest) dibandingkan, tidak ada perbedaan 

yang signifikan terlihat di antara mereka dalam membaca teks 1 dan 2 (t = - .63 

untuk teks 1 dan t = - .43 Untuk teks 2). Namun,  perbandingan antara membaca 

mereka masing-masing teks dalam posttest, menunjukkan secara substansial 

perbedaan yang signifikan (t = -11,82 untuk teks 1 dan t = -10,51 untuk teks 2). 
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Dengan demikian,  hasil penelitian  ini menunjukkan efek signifikan 

intertekstualitas kesadaran terhadap membaca teks cerita pendek.  

 Penelitian Ahmadian dan Yazdani  (2013)  relevan dengan penelitian ini 

karena sama-sama meneliti pembelajaran apresiasi cerita pendek. Perbedaannya, 

penelitian Ahmadian merupakan penelitian eksperimen yang ingin membuktikan 

bahwa  kesadaran intertekstualitas  berpengaruh terhadap hasil membaca cerita 

pendek, sedangkan penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang ingin 

menyusun model pembelajaran cerita pendek. Selain itu, penelitian Ahmadian dan 

Yazdani tersebut  dilakukan di Arak University di Iran, penelitian ini dilaksanakan 

di SMA di Surakarta.  

 

2.1.2 Penelitian tentang Pendekatan Pragmatik 

 Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan pragmatik dalam 

pengkajian atau pembelajaran sastra telah dilaksanakan oleh Wibawa dan Sunardi 

(2005) dan Yusfi (2011). Wibawa dan Sunardi (2005) meneliti dengan judul  

“Pembelajaran Pragmatik Sastra Anak Berbasis Kompetensi di SD sebagai 

Wahana Pembentukan Masyarakat  Madani Indonesia”.  Hasil analisis penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1)  pembelajaran dongeng dan lagu Jawa dapat berhasil 

dalam pembelajaran dengan memperhatikan pendidikan budi pekerti, (2) 

pembelajaran butuh penjelasan makna syair dan lagu serta dongeng anak-anak, 

dan (3) sosialisasi nilai-nilai pendidikan budi pekerti dapat mengantarkan anak 

memahami lirik lagu dan dongeng, sehingga siswa dapat memaknai lagu dan 

dongeng sesuai dengan dunianya.    
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 Penelitian Wibawa dan Sunardi (2005) memiliki relevansi dengan 

penelitian ini yaitu  sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik  sastra. Akan 

tetapi, keduanya memiliki perbedaan yaitu penelitian tersebut dalam pembelajaran 

dongeng dan lagu dolanan sedangkan penelitian ini dalam materi cerita pendek. 

Selain itu, penelitian tersebut bermaksud memanfaatkan karya sastra  sebagai 

wahana membentuk masyarakat madani, sedangkan dalam penelitian ini 

memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan  karakter yang baik pada siswa. 

 Penelitian Yusfi (2011) tentang kritik pragmatik dalam novel "Wanita 

Bersabuk Dua" karya Sakti Wibowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman kritik pragmatik dalam novel Wanita Bersabuk Dua karya Sakti 

Wibowo. Hasil penelitian ini adalah semua pembaca novel ini menyatakan bahwa 

novel ini bagus. Alasan mereka adalah: (1) novel ini menceritakan pahlawan 

wanita, (2) menggambarkan wanita yang sabar, (3) menggambarkan wanita yang 

memiliki daya juang yang tinggi, dan (4) isi novel ini memberikan pelajaran agar 

pembaca memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap negara.  

 Penelitian Yusfi (2011) relevan dengan penelitian ini karena sama-sama 

menerapkan pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Penelitian Yusfi 

merupakan penelitian deskriptif dengan subjek para mahasiswa, sedangkan 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan subjek siswa di SMA 

di Surakarta. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model pembelajaran 

dengan bermuatan pendidikan karakter toleransi.  
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2.1.3  Penelitian tentang Pendekatan Kooperatif 

 Cooperatif Learning telah diterapkan dalam berbagai pembelajaran bahasa 

dan sastra. Berikut beberapa penelitian yang mengulas penerapan metode 

cooperatve learning tersebut dalam kelas-kelas bahasa di Indonesia, terutama 

dalam pembelajaran sastra.   

 Penelitian yang dilakukan Subrata (2009) yang berjudul Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Bercerita Berpasangan pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Di Kelas VI Sekolah Dasar mengemukakan bahwa metode 

kooperatif dengan bercerita berpasangan bisa digunakan serta cocok digunakan 

untuk bahan ajar yang bersifat naratif dan deskriptif. Akan tetapi belum ada 

penerapan diskusi untuksaling berbagi pengalaman yang dilaksanakan setelah 

pelaksanaan bercerita berpasangan. Padahal diskusi atau share sangat baik untuk 

melatih kemampuan  refleksi siswa serta bekerjasama secara kooperatif. 

 Penelitian Fatimah (2015) yang berjudul Implementasi Cooperative 

Learning Tipe Think-Pair-Share Dalam Pembelajaran Bercerita di Sekolah 

Menengah Pertama. Penelitian ini mendiskripsikan penerapan pembelajaran 

bercerita dengan metode cooperative learning  Think-Pair- Share di sekolah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam rencana pembelajaran yang dibuat guru 

secara spesifik menggunakan tahapan yang sesuai dengan tahapan  umum metode 

tersebut atau secara teoretis. Apresiasi terhadap  implementasi metode 

Cooperative Learning tipe  Think-Pair-Share baik dari pengguna metode yaitu 

guru maupun siswa sebagai penerima metode, cukup baik. Siswa sebagai 
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penerima metode menyatakan bahwa sedikit banyak mampu mengatasi kendala-

kendala dalam proses pembelajaran bercerita. 

 Penelitian Fatimah (2016) meneliti tentang pengaruh metode cooperatif 

learning dalam pembelajaran bercerita atau sastra lisan. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan: (1) Keterampilan bercerita siswa yang diajar dengan 

metode CTPS lebih baik daripada siswa yang diajar dengan metode CPDL, (2) 

Keterampilan bercerita siswa yang mempunyai kreativitas verbal tinggi lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kreativitas verbal rendah; dan (3) terdapat 

interaksi antara metode pembelajaran bercerita (CTPS dan CPDL) dan Kreativitas 

verbal terhadap keterampilan bercerita siswa. 

 Udayani, Martha, dan Gunatama ( 2016)  meneliti Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigzaw Ii untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Apresiasi Sastra Cerpen di Kelas Ix 3 SMP Widiatmika . Hasil penelitian mereka 

menyimpulkan dua hal: (1) Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Jigzaw terbukti dapat meingkatkan hasil belajar apresiasi sastra cerpen siswa kelas 

IX 3 SMP Widiatmika. Selain itu, (2) respons siswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigzaw II tergolong sangat positif. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, model pembelajaran ini dapat disarankan untuk guru dalam 

meningkatkan inovasi pembelajaran dan juga hasil belajar apresiasi sastra cerpen 

siswa.  

 Juliyana(2013) meneliti Pembelajaran Kooperatif Jigsaw untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memahami Unsur Intrinsik Novel Remaja Siswa 

Kelas VIII. Hasil penelitian Juliyana menyatakan bahwa teknik Jigsaw sebagai 
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salah satu teknik pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan dalam 

pembelajaran memahami unsur intrinsik  novel remaja karena siswa lebih leluasa 

bekerja dalam kelompoknya dan memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya 

masing-masing serta rasa bekerjasama yang baik. 

 Rosalia(2017) memiliki penelitian bidang pembelajaran kooperatif dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Sdn 13 Kapalo Koto Padang”. Hasil 

pertama penelitiannya adalah  (1)  Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar (SD N) 13 Kapalo Koto Padang yang diajarkan 

dengan model  pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw adalah 76,07 sedangkan nilai 

rata-rata  siswa dengan pemebalajaran konvensional adalah 69,6. Hasil penelitian 

selanjutnya adalah (2) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

Kooperatif  tipe  Jigsaw dengan siswa yang mengikuti pembelajaran secara 

konvensional dengan t -hitung > ttabel. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model Kooperatif tipe Jigsaw berpengaruh 

terhadap hasil belajar bahasa Indenesia siswa kelas V Sekolah Dasar (SD N) 13 

Kapalo Koto Padang tahun pelajaran 2016/2017. Simpulan akhir penelitian 

Rosalia (2017) adalah bahwa hasil belajar yang menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dari hasil belajar yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi Unsur-unsur cerita di kelas 

V Sekolah Dasar (SD N) 13 Kapalo Koto Padang.  
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 Mujiantini, Setiawan,  dan  Hastuti (2013) mengadakan  penelitian dengan 

judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi pada Siswa Sekolah Dasar”. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe learning together untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi tersebut diterapkan pada siswa kelas V SD Negeri 

Mranggen 03 Sukoharjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe learning together dapat meningkatkan kualitas 

proses dan kualitas hasil siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

 Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan Nurcahyati (2013)  

menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share, keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 

Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/ 2014 mengalami 

peningkatan. Artinya dapat ditarik simpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan 

menulis pantun. 

 Syaifurrohman, Tahir, dan Patekkai (2013)  memiliki judul penelitian 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Cerita Fiksi Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Circ Siswa Kelas IV SDN 2 Terpencil Eeya Kecamatan Palasa”. 

Penelitian ini  meneliti tentang efek salah satu tipe pembelajaran kooperatif dalam 

membaca cerita. Hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca cerita fiksi di kelas IV SDN 2 Terpencil Eeya kecamatan Palasa.   
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2.1.4. Penelitian tentang Pendidikan Karakter 

 Penelitian yang berkaitan dengan pendidikan karakter telah dilaksanakan 

oleh Leming (2000), Nurbiyanti (2010), Zuchdi, Prasetyo, dan Masruri  (2010),  

Sudrajad dan Wibowo (2013),  dan Mastuti (2014). 

 Leming (2000)  meneliti tentang program pendidikan karakter berbasis 

sastra populer. Penelitian ini berjudul “Tell Me a Story: an Evaluation of a 

Literature-Based Character Education Programme”. Penelitian kuasi eksperimen 

ini dilaksanakan di sekolah  dasar di dua kabupaten di Pennsylvania. Penelitian ini 

ingin mengetahui efektifitas kurikulum Heartwood, "Sebuah Kurikulum Etika 

untuk Anak ". Isi kurikulum Heartwood adalah membaca keras, multikultural, 

pendekatan berbasis sastra untuk mengajarkan nilai-nilai etika (karakter) pada 

siswa 1 -6. Kurikulum ini disusun meliputi 7 nilai-nilai etika universal yaitu: 

keberanian, kesetiaan, keadilan,  rasa hormat, harapan, kejujuran, dan cinta. Hasil 

penelitian ini antara lain bahwa kurikulum ini memiliki efek positif terhadap 

kemampuan kognitif, afektif, dan perilaku siswa.  

 Penelitian Leming (2000) dianggap relevan dengan penelitian ini karena 

meneliti tentang pendidikan karakter dengan memanfaatkan karya sastra. 

Kurikulum di sekolah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan karya 

sastra untuk meningkatkan karakter siswa. Adapun penelitian ini mengembangkan 

model pembelajaran apresiasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik yang 

bermuatan pendidikan karakter intoleransi.  

 Nurbiyanti  (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan 

Buku Cerita Anak Berbasis Pendidikan Karakter Bagi Sekolah Dasar Kelas 

Tinggi . Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development 

http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/12:7557/q/Pendidikan%20Karakter/offset/0/limit/15
http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/12:7557/q/Pendidikan%20Karakter/offset/0/limit/15
http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/12:7557/q/Pendidikan%20Karakter/offset/0/limit/15
http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/12:7557/q/Pendidikan%20Karakter/offset/0/limit/15
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(R&D) yang menghasilkan produk berupa buku cerita. Simpulan dari penelitian 

ini adalah: (1) siswa dan guru membutuhkan buku cerita anak berbasis pendidikan 

karakter, dan (2) buku cerita anak berbasis pendidikan karakter yang disusun 

sudah sesuai, meskipun masih harus ada beberapa perbaikan. Simpulan itu 

dirumuskan berdasarkan data-data berikut. Berdasarkan analisis kebutuhan  

didapatkan prinsip-prinsip penyusunan buku cerita anak berbasis pendidikan 

karakter, yaitu (1) warna latar cover mencolok, (2) ketebalan buku berkisar antara 

70 s.d 100 halaman berisi pendahuluan, isi, dan penyudah, tata letak  yang 

sederhana, jenis tulisan yang digunakan bervariasi, namun lebih dominan jenis 

huruf comic sans, (3) isi buku disesuaikan dengan tema, materi yang disajikan 

berkaitan pendidikan karakter dengan bahasa yang mudah dipahami, (4) 

dilengkapi dengan gambar-gambar kartun sebagai penunjang cerita. Penilaian  

terhadap buku yang disusun yang didapatkan dari guru dan ahli dengan nilai rata-

rata sebagai berikut:  (1) cover buku 82,85 dengan kategori baik, (2) anatomi buku 

80,85 dengan kategori baik, (3) judul buku 75,7 dengan kategori baik, (4) isi buku 

73,05 dengan kategori baik, (5) materi pendidikan karakter 77,1 dengan kategori 

baik, (6) nilai-nilai pendidikan karakter 80,3 dengan kategori baik, dan (7) 

permainan 91,7 dengan kategori baik. 

 Relevansi penelitian Nurbiyanti (2010) dengan penelitian ini terletak 

pada jenis penelitiannya yaitu penelitian pengembangan dan pembelajaran sastra 

yang bermuatan  pendidikan karakter.  Akan tetapi,  terdapat perbedaan  yaitu 

penelitian Nurbiyanti  mengembangkan buku cerita sedangkan penelitian ini 

mengembangkan model pembelajaran apresiasi cerita pendek. Di samping itu, 
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setting penelitian Nurbiyanti di SD kelas tinggi, sedangkan  penelitian ini di SMA  

di Surakarta. 

 Penelitian tentang pendidikan karakter juga telah dilaksanakan oleh 

Zuchdi, Prasetyo, dan Masruri  (2010). Penelitiannya berjudul “Pengembangan 

Model Pendidikan karakter terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di 

Sekolah Dasar”. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan  pendidikan 

karakter yang terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. 

Model yang telah disusun diujicoba  di empat MI/SD di Kabupaten Sleman dan 

Kota Yogyakarta oleh tim dosen peneliti yang mengembangkan kultur sekolah 

dan oleh 4 orang mahasiswa S-2 (2 orang mengintegrasikan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 1 orang dalam IPA, dan 1 orang dalam 

IPS). Simpulan penelitian Hibah Pascasarjana ini  adalah model pendidikan 

karakter yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan komprehensif. 

Pembelajarannya diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Metode dan 

strategi yang digunakan bervariasi mencakup inkulkasi (lawan indoktrinasi), 

keteladanan, fasilitasi nilai, dan pengembangan soft skills (antara lain berpikir 

kritis, kreatif, berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi masalah). Semua warga 

sekolah perlu bekerja secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan 

karakter. Tempat pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan di mana saja 

antara lain:  di dalam kelas, di luar kelas dalam berbagai kegiatan, di rumah, dan  

lingkungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi orang tua murid. 

  Penelitian Zuchdi, Prasetyo, dan Masruri  (2010) dianggap relevan dengan 

penelitian ini karena sama-sama mengembangkan pembelajaran karakter dengan 
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mengintegrasikan dalam mata pelajaran. Namun, mereka memilih tiga mata 

pelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan karakter yaitu IPA, IPS, dan Bahasa 

Indonesia, sedangkan penelitian ini  mengintegrasikan pendidikan karakter 

toleransi dalam pembelajaran cerita pendek yang merupakan bagian dari pelajaran 

Bahasa Indonesia. Di samping itu, mereka meneliti di jenjang sekolah dasar, 

sedangkan penelitian ini dilaksanakan di jenjang sekolah menengah.  

 Pendidikan karakter juga telah diteliti oleh Sudrajad dan Wibowo (2013) 

dengan judul “Pembentukan Karakter Terpuji di Sekolah  Dasar Muhammadiyah 

Condongcatur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih rinci 

pembentukan karakter terpuji di SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

SD Muhammadiyah Condongcatur ini merupakan salah satu sekolah favorit dan 

sekaligus unggulan yang menjadi tujuan para orang tua untuk menyekolahkan 

putera-puterinya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, 

pengamatan, dan pencermatan dokumen. Berdasarkan data-data yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa ada tiga program yang menjadi tekanan pihak sekolah 

dalam membangun karakter terpuji ini, yaitu melalui: (1) kultur sekolah bermutu 

yang mencakup mutu input, mutu akademik, dan mutu nonakademik; (2) kultur 

sekolah Islam dengan fokus penanaman karakter religius, keterbukaan, 

kepedulian, kebersamaan, dan kerja sama; (3) kultur disiplin dengan fokus 

penanaman karakter antara lain religius, kedisiplinan, kepedulian, dan 

kebersamaan. 

 Penelitian Sudrajad dan Wibowo (2013) memiliki persamaan dengan 

penelitian ini karena sama-sama meneliti tentang pendidikan karakter. Adapun 



47 
 

perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, subjeknya, dan lokasi 

penelitiannya. Penelitian Sudrajad dan wibowo merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif, dengan subjek siswa dan guru di SD Condongcatur Yogyakarta. 

Adapun penelitian ini menerapkan jenis penelitian R&D untuk mengembangkan 

model pendidikan karakter toleransi  dengan subjek guru dan siswa SMA  di 

Surakarta.  

 Mastuti (2014) melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai karakter 

Bangsa pada Buku Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaan Kelas VII SMP Berdasarkan Kurikulum 2013”.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai karakter bangsa yang terkandung 

dalam buku teks pelajaran PPKn serta wujud dari  nilai karakter bangsa tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Delapan belas nilai karakter bangsa 

sudah terkandung pada buku siswa mata pelajaran PPKn kelas VII SMP 

kurikulum 2013 yaitu: (a) religius, (b) jujur, (c) toleransi, (d)disiplin, (e)kerja 

keras, (f)kreatif, (g)mandiri, (h)demokratis, (i)rasa ingin tahu, (j)semangat 

kebangsaan, (k)cinta tanah air, (l)menghargai prestasi, (m)bersahabat atau 

komunikatif, (n)cinta damai, (o)gemar membaca, (p)peduli lingkungan, (q)peduli 

sosial, dan (r)tanggung jawab. (2) Nilai-nilai karakter bangsa tersebut terwujud di 

seluruh bagian buku pelajaran, yaitu  (a) bagian pendahuluan (yang terdiri dari 

bagian motivasi dan ilutrasi gambar serta bagian tujuan dan ruang lingkup materi 

pembelajaran), (b) bagian inti yang terdiri dari uraian materi pelajaran, tugas 

individu, tugas kelompok, dan ilustrasi gambar; serta  (c) bagian penutup yang 
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terdiri dari refleksi, uji kompetensi, penilaian afektif dan praktik 

kewarganegaraan. 

 Penelitian Mastuti (2014) relevan dengan penelitian ini karena memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang karakter. Perbedaannya adalah 

Mastuti meneliti tentang muatan nilai-nilai karakter dalam buku siswa mata 

pelajaran PKn, sedangkan penelitian ini meneliti tentang nilai karakter toleransi 

yang termuat dalam pembelajaran cerita pendek yang dikembangkan. Di samping 

itu, perbedaannya juga terletak pada jenis penelitiannya. Mastuti menerapkan 

jenis penelitian deskriptif terhadap buku siswa mata pelajaran PKn, sedangkan 

penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengembangkan model 

pembelajaran cerita pendek yang bermuatan  pendidikan karakter toleransi.   

 

2.1.5 Penelitian tentang Pendidikan Karakter Toleransi 

 Penelitian yang berkaitan dengan  pendidikan karakter toleransi antara lain 

telah dilakukan oleh  Hilman, Tjahjandari, dan Untari (2003), Guofang Wan 

(2006),  Salim (2008), Bahari (2010),   Susanti (2012),   Julianti (2013),  Maksum 

(2013),  Muslim (2013)  dan  Babuta dan Wahyurini (2014).   

 Hilman, Tjahjandari, dan Untari (2003) meneliti pendidikan karakter 

toleransi dengan judul “Toleransi dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks  

Non-Sastra”.  Penelitian ini menerapkan pendekatan wacana menurut Jurgen 

Link. Penelitian ini memilih karya sastra dan esai dalam surat kabar yang bertema 

SARA maupun disintegrasi bangsa sebagai korpusnya. Adapun karya-karya sastra 

yang dianalisis dalam penelitian ini adalah “Malu Aku jadi Orang Indonesia” 

kumpulan sajak Taufik Ismail (1998), “Saman” karya Ayu Utami (1998), “Dua 
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Tengkorak Kepala” kumpulan cerpen Motinggo Busye (1999) dan “Jalan 

Menikung” kaya Umar Kayam (1998). Keempat buku tersebut di atas 

menampilkan masalah toleransi dalam karya mereka, di samping permasalahan 

lainnya. Dari surat kabar dipilih esei-esei yang membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan toleransi. Sumber data ini diambil dari harian Kompas dan 

Republika antara kurun waktu 1998 dan 1999. Pilihan itu jatuh atas pemikiran 

bahwa harian Kompas merupakan harian yang cenderung bersifat netral dan dapat 

ditemui di berbagai propinsi di Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, pilihan ke dua jatuh pada harian Republika yang 

bernapaskan Islam. Dari analisis interdiskursus antara teks sastra dan teks non-

sastra dapat disimpulkan bahwa terdapat kesejajaran pola pikir yang ditawarkan 

kedua jenis teks tersebut terhadap wacana toleransi di Indonesia. Kekerasan di 

tanah air disebabkan oleh tidak adanya toleransi terhadap yang berbeda baik itu 

perbedaan pendapat, agama, etnis, maupun ras. Hal ini mengakibatkan meluasnya 

kebencian terhadap kelompok agama, ras, dan etnis tertentu. 

 Penelitian  Hilman, Tjahjandari, dan Untari (2003) relevan dengan 

penelitian ini karena meneliti tentang karya sastra yang bermuatan tentang 

toleransi. Penelitian ini memberi pemahaman bahwa di dalam karya sastra dapat 

mengandung nilai-nilai pendidikan toleransi. Perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian tersebut menerapkan kajian wacana 

yang mengkaji muatan toleransi dalam teks sastra dan nonsastra, sedangkan 

penelitian ini adalah penelitian pengembangan untuk menyusun model 

pembelajaran sastra dengan muatan pendidikan toleransi.  Selain itu, penelitian 
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tersebut mengkaji karya sastra  dari berbagai jenis fiksi yaitu sajak, cerita pendek,  

dan novel, penelitian ini menfokuskan  menyusun model pembelajaran cerita 

pendek. 

Wan (2006) meneliti model pembelajaran karakter toleransi dengan judul 

“Teaching Diversity and Tolerance in The Classroom: A Tematic Storybook 

Approach”.  Penelitian ini bertujuan menerapkan pendekatan tematik buku cerita 

untuk mengajarkan keberagaman dan toleransi kepada siswa.  Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan. Hasil penelitian menemukan bahwa  

pembelajaran  pendekatan tematik buku cerita ini meliputi: pemilihan tema, 

pemilihan materi bacaan, dan penyusunan prosedur pembelajaran. Penelitian ini 

menerapkan tahap-tahap tersebut. Pada tahap pemilihan tema, penelitian ini 

memilih tema cerita cinderela dengan alasan cerita ini ada di berbagai negara 

deengan berbagai budaya dan terdapat 347 versi cerita. Pada tahap pemilihan 

bacaan, penelitian ini merekomendasikan 8 cerita cinderela dari berbagai negara 

yaitu: Afrika, Amerika, Cina, Inggis, Jepang, Korea, Hawai, dan Vietnam.  Judul-

Judul buku tersebut yaitu:  Cinderella karya John Patience (Inggris), The Golden 

Slipper karya Darrel Lum (Vietnam), The Korean Cinnderella karya Shirley 

Climo (Korea), Lily and The Wooden Bowl karya Alan Schroeder (Jepang), (5) 

Mufaro’s Beautiful Doughter karya John Steptoe  (Afrika), The Rough-Face Girl 

karya  Rafe Martin (Indian),  Yeh-Shen: Cinderella Story From China karya Ai-

Ling-Louei (Cina),  dan Sumorella: A Hawaii Cinderella Story karya  Sandi 

takayama (Hawai). Prosedur pembelajarannya meliputi langkah-langkah berikut. 

(1) Aktivitas pengenalan dengan cara memutar video/ gambar/ kartu pos  tentang 
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keberagaman budaya di berbagai  negara. Selanjutnya, guru membaca Cinderella 

karya John Patience, dan mendiskusikan tentang tokoh, latar, pesan, alur, dan 

seterusnya. (2) Siswa  membentuk kelompok-kelompok kecil dan masing-masing 

kelompok menganalisis salah satu variasi cerita Cinderella. (3) Setiap kelompok 

menyiapkan ulasan cerita dan menyampaikannya kepada seluruh kelas. (4)  Guru 

membagi diagram (instrumen) dan meminta kepada kelompok untuk mengisi 

tentang perbedaan dan persamaan cerita yang sudah dibaca dengan cerita yang 

sudah didengar. (5) Diskusi kelas tentang unsur-unsur budaya dari  berbagai 

variasi cerita Cinderella. (6) Setiap kelompok  meneliti tentang setting negara dari 

ceritanya dengan berbagai referensi, membuat laporan singkat, dan 

menyampaikannya di kelas. (7) Kelas membuat peta dunia tentang cerita 

Cinderella. (8) Siswa berpikir mengapa terdapat banyak variasi cerita Cinderella 

di dunia.  

Penelitian Guafong Wan (2006) relevan dengan penelitian ini karena 

sama-sama mengembangkan model pembelajaran yang bermuatan toleransi 

dengan memanfaatkan karya sastra. Penelitian ini memberi pemahaman bahwa di 

dalam  karya sastra menggambarkan keberagaman sesuai dengan situasi dan 

kondisi negara di mana karya sastra itu diciptakan.  Perbedaannya, penelitian 

tersebut memanfaatkan cerita  rakyat  Cinderella dari berbagai negara untuk 

memahamkan adanya keberagaman budaya  yang membutuhkan sikap toleransi, 

sedangkan penelitian ini memanfaatkan cerita pendek untuk meningkatkan 

karakter toleransi siswa.   
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Salim (2008) meneliti muatan toleransi dan intoleransi dalam novel 

dengan judul “Deskripsi Toleransi dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda di 

Jerman dalam Novel „Und Wenn Schon‟  dan „Steingesicht‟ Karya Karen-Susan 

Fessel”. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) memaparkan bentuk intoleransi 

anak muda jerman dalam karya sastra tersebut dan (2) memaparkan situasi yang 

menyebabkan intoleransi  yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Hasil 

penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. (1) Bentuk-bentuk intoleransi anak 

muda jerman dalam karya sastra tersebut adalah: (a)  stigma malas, penerima 

bantuan sosial, dan parasit pemerintah bagi kelompok miskin,  (b) dianggap 

menjijikkan, abnormal, menentang hukum agama, dan menentang hukum alam 

bagi kaum homoseksual.  (2) Situasi yang menyebabkan tindakan intoleransi  

yang digambarkan dalam karya sastra tersebut adalah kemiskinan, homoseksual, 

dan  lingkungan.  

Penelitian  Salim (2008) menggambarkan bahwa  peristiwa di dalam karya 

sastra memiliki kesamaan dengan keadaan di mana karya sastra itu dilahirkan.  

Jerman merupakan negara yang relatif homogen, dilihat dari agama dan suku 

bangsa. Akan tetapi, ternyata faktor kemiskinan, homoseksual, dan lingkungan 

dapat menimbulkan sikap dan tindakan intoleransi. Penelitian tersebut memberi 

inspirasi pada penelitian ini  bahwa di dalam karya sastra mengandung  gambaran 

toleransi dan intoleransi  dalam kehidupan. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian deskriptif, yang menganalisis dua novel yang mengandung gambaran 

intoleransi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diduga 

ada cerita pendek yang mengandung gambaran toleransi dan intoleransi  di 
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Indonesia.  Cerpen-cerpen inilah yang nanti akan dikembangkan menjadi materi 

ajar dalam penelitian ini.  

 Bahari (2010)  meneliti karakter toleransi mahasiswa dengan judul 

“Toleransi Beragama Mahasiswa  (Studi tentang Pengaruh Kepribadian, 

Keterlibatan Organisasi, Hasil Belajar Pendidikan Agama, dan Lingkungan 

Pendidikan terhadap Toleransi Mahasiswa Berbeda Agama pada 7 Perguruan 

Tinggi Umum Negeri). Tujuan penelitian ini adalah guna menjawab 10 butir 

rumusan masalah  yaitu mengkaji: (1) pengaruh kepribadian terhadap  keterlibatan 

organisasi, (2) pengaruh kepribadian terhadap hasil belajar, (3) pengaruh 

keterlibatan organsiasi terhadap hasil belajar, (4) pengaruh keprbadian terhadap 

lingkungan pendidikan, (5) pengaruh keterlibatan organisasi terhadap lingkungan 

pendidikan, (6) pengaruh hasil belajar terhadap pendidikan, (7) pengaruh 

kepribadian terhadap toleransi beragama, (8) pengaruh keterlibatan organisasi 

terhadap toleransi beragama, (9) pengaruh hasil belajar pendidikan agama 

terhadap toleransi beragama, dan (10) pengaruh pendidikan terhadap toleransi 

beragama. Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Terdapat Pengaruh langsung 

kepribadian terhadap keterlibatan organisasi sebesar 3,8% dengan nilai koefisien 

jalur adalah 0,195.  (2) Tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara 

kepribadian terhadap hasil belajar pendidikan agama.  (3) Terdapat Pengaruh 

langsung keterlibatan organisasi terhadap hasil belajar pendidikan agama sebesar 

1,3% dengan nilai koefisien jalur adalah0,112.  (4) Tidak terdapat pengaruh 

langsung yang signifikan antara kepribadian terhadap lingkungan pendidikan. (5) 

Terdapat Pengaruh langsung keterlibatan organisasi terhadap lingkungan 
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pendidikan sebesar 2,0% dengan nilai koefisien jalur adalah 0,143.  (6) Terdapat 

Pengaruh langsung keterlibatan organisasi terhadap lingkungan pendidikan 

sebesar 0,6% dengan nilai koefisien jalur adalah 0,079.  (7) Terdapat Pengaruh 

langsung kepribadian terhadap toleransi beragama sebesar 2,2 % dengan nilai 

koefisien jalur adalah 0,147. (8) Terdapat Pengaruh langsung keterlibatan 

organisasi terhadap toleransi beragama sebesar 1,4 % dengan nilai koefisien jalur 

adalah 0,118. (9) Terdapat Pengaruh langsung hasil belajar pendidikan agama 

terhadap toleransi beragama sebesar 1,2% dengan nilai koefisien jalur adalah -

0,109.  (10) Terdapat Pengaruh langsung lingkungan pendidikan terhadap 

toleransi beragama sebesar 7,2 % dengan nilai koefisien jalur adalah 0,269.  

 Penelitian Bahari (2010) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena 

sama-sama meneliti tentang karakter toleransi. Perbedaannya, penelitian Bahari 

merupakan penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh kepribadian, 

keterlibatan organisasi, hasil belajar, dan lingkungan pendidikan terhadap  

terhadap karakter toleransi mahasiswa, sedangkan penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang menghasilkan model pembelajaran cerita pendek 

yang mengandung pendidikan toleransi bagi siswa SMA. Penelitian Bahari (2010) 

memberikan landasan bahwa karakter toleransi dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Oleh karena itu, bacaan yang berupa cerita pendek juga dapat digunakan 

sebagai media untuk mendidik atau menanamkan pendidikan toleransi.  

 Susanti (2012) meneliti model pembelajaran toleransi dengan judul 

“Model Pembelajaran Toleransi Antarumat Beragama dalam PKN di SMA 

Selamat Pagi Indonesia Kecamatan Bumiaji Kota Batu.”  Tujuan dari penelitian 
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ini adalah mengungkap: (1)  faktor pendorong adanya sikap toleransi antar umat 

beragama,  (2) model pembelajaran toleransi antar umat beragama,  (3) kendala 

yang dihadapi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama, (4) usaha- 

usaha dalam mengatasinya, dan  (5) prospek pembelajaran toleransi antar umat 

beragama di SMA Selamat Pagi Indonesia.  Temuan penelitian sebagai berikut. 

(1) Faktor pendorong toleransi antar umat beragama adalah keberagaman agama 

yang dianut di SMA Selamat Pagi Indonesia sehingga memicu siswa untuk 

bertoleransi. (2) Model pembelajaran toleransi antar umat beragama yang ada di 

SMA Selamat Pagi Indonesia yaitu guru memberi pengarahan kepada peserta 

didik bahwa toleransi antar umat bergama penting dilakukan agar tidak terjadi 

konflik. Selain itu, guru memberikan contoh perilaku bertoleransi kepada siswa. 

(3) Kendala yang dihadapi adalah siswa berasal dari berbagai daerah dan beragam 

agama namun hal ini tidak menjadi kendala yang besar karena siswa memiliki 

kesadaran yang tinggi akan sikap bertoleransi. (4)  Kesadaran itu merupakan salah 

satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.  (5) Prospek ke 

depan menjadikan sekolah ini memiliki keindahan dalam perbedaan. 

 Penelitian Susanti (2012) relevan dengan penelitian ini karena meneliti 

tentang karakter toleransi. Penelitian susanti memberikan pemahaman bahwa 

karakter toleransi perlu dimilki oleh siswa di sekolah yang memiliki keragaman 

agama dan keragaman asal tempat tinggal. Perbedaannya, penelitian Susanti 

mendeskripsikan penanaman sikap toleransi yang terjadi di SMA Selamat Pagi 

Indonesia, sedangkan penelitian ini mengembangkan model pendidikan toleransi 

melalui pembelajaran cerita pendek pada siswa SMA di Surakarta.  
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 Julianti  (2013) melakukan penelitian dengan judul “Internalisasi Nilai 

Toleransi Model Telling Story pada Pembelajaran PKN untuk Mengatasi Masalah  

Tawuran (Studi Kasus Tawuran Pelajar Sekolah Menengah di Sukabumi)”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang internalisasi 

nilai toleransi melalui model telling story pada pembelajaran PKn untuk 

mengatasi masalah tawuran. Pendekatan yang digunakan untuk adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif, dengan metode campuran. Data-data diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan uji 

coba model pembelajaran telling story. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

(1) faktor utama penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di Sukabumi adalah 

adanya sistem balas dendam yang turun temurun dan dilestarikan kepada generasi 

berikutnya, sehingga tawuran bagi mereka merupakan panggilan jiwa dan 

solidaritas terhadap temannya yang telah dianiaya. Tawuran terjadi sebagian besar 

diakibatkan oleh hal-hal sepele, yang sebetulnya hal tersebut bukan untuk 

dijadikan masalah besar. Maka dari itu, nilai toleransi mutlak untuk ditanamkan 

kepada para pelajar, khususnya mereka yang terlibat dalam tawuran; (2) Model 

telling story pada PKn untuk peserta didik sangat berpengaruh, terutama dalam 

pembentukan sikap nilai toleransi peserta didik. Peserta didik diajak untuk 

memutuskan segala permasalahan yang ada pada diri mereka, menurut pemikiran 

dan pendapat dari orang yang berpengetahuan dan berpengalaman yaitu dari guru. 

 Penelitian Julianti (2013) relevan dengan penelitian ini karena memiliki 

persamaan yaitu mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan 

karakter toleransi. Penelitian Julianti ini memberi pemahaman bahwa pendidikan 
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toleransi perlu diberikan kepada siswa yang suka terlibat dalam tawuran. 

Perbedaannya terletak pada model yang dikembangkan dan subjek penelitian. 

Penelitian tersebut mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan telling 

story, sedangkan penelitian ini mengembangkan model pembelajaran cerita 

pendek dengan pendekatan pragmatik. Selain itu, penelitian tersebut  dilaksanakan 

di SMA di Sukabumi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SMA di Surakarta.   

 Maksum (2013) meneliti model pendidikan toleransi  dengan judul “ 

Model pendidikan Toleransi di Pesantren Modern Salaf”.  Penelitian ini bertujuan 

mengetahui model pendidikan toleransi di pesantren modern dan di pesantren 

salaf. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan setting dua 

pesantren, yakni pesantren modern Gontor Ponorogo dan pesantren salaf 

Tebuireng Jombang. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan 

dokumentasi. Untuk analisis data digunakan teknik analisis induktif. Hasil 

penelitian sebagai berikut. (1) Pesantren  Darussalam Gontor merupakan 

pesantren modern, dengan ciri khas berupaya memadukan tradisionalitas dan 

modernitas pendidikan. Sistem pengajaran weton dan sorogan diganti dengan 

sistem klasikal (pengajaran di dalam kelas) yang berjenjang dan kurikulum 

terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu. Sistem pendidikan yang digunakan 

di pondok modern dinamakan sistem Mu’allimin, atau terkenal dengan nama 

Kulliyatul-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI). Adapun  sistem pendidikaan di pondok 

pesantren Tebuireng, dilihat dari segi sistem pendidikan dan pengajarannya 

sepenuhnya tidak dapat disebut sebagai pesantren salaf murni. Pembelajaran di 

pesantren Tebuireng masih mempertahankan sistem pendidikan salaf, juga 
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menerapkan juga sistem pendidikan modern. Oleh karena itu, untuk sekarang ini 

lebih tepat apabila menyebut Pondok Pesantren Tebuireng dengan sebutan 

Pondok Pesantren Campuran atau Pondok Pesantren Terpadu (antara khalaf dan 

salaf). (2) Baik di pondok pesantren modern dan salaf, Islam yang dipahami dan 

diaktualkan adalah Islam yang inklusif, ramah, tidak kaku, moderat, yakni Islam 

yang bernuansa perbedaan dan sarat dengan nilai-nilai multikultural. 

Mendakwahkan Islam yang seperti inilah yang menjadikan Islam bisa bersentuhan 

dengan multikultur. Untuk membentuk santri yang toleran kedua pesantren ini 

mengajarkannya melalui kurikulum pendidikan dan keteladanan hidup sehari-hari. 

 Penelitian Maksum (2013) relevan dengan penelitian ini karena sama-

sama meneliti tentang pendidikan karakter toleransi. Penelitian tersebut memberi 

pemahaman bahwa di dua pondok yang diteliti tersebut sudah dilaksanaklan 

pendidikan toleransi antara lain dengan penataan kurikulum dan keteladanan para 

pendidiknya.  Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut 

merupakan penelitian deskriptif, di pondok Gontor dan Tebuireng Jombang yang 

menemukan model pendidikan toleransi di kedua pondok tersebut.  Adapun 

penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk membuat model 

pembelajaran apresiasi cerita pendek  bermuatan pendidikan toleransi. Selain itu, 

penelitian ini dilaksanakan di SMA di Surakarta.  

 Muslim (2013) meneliti tentang pendidikan karakter dengan judul 

“Pengembangan karakter Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran Isu Kontroversial 

dalam Pembelajaran IPS Penelitian Tindakan Kelas VIII C SMPN 10 Bandung”. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan karakter toleransi siswa dalam 
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pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran isu kontroversial. 

Penelitian ini berangkat dari hasil observasi pra-penelitian serta pengalaman 

mengajar peneliti selama kurang lebih 10 pertemuan di kelas VIII C SMPN 10 

Kota Bandung, yang menemukan bahwa sikap atau karakter toleran dalam diri 

siswa masih dikategorikan rendah. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII C SMPN 10 Kota Bandung yang berjumlah 39 orang. Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 4 siklus yang masing-masing 

siklusnya terdiri 1 pertemuan yang meliputi proses perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi, sedangkan perolehan data mengenai proses 

pembelajaran ini adalah melalui wawancara, penilaian keterampilan serta 

observasi yang dilakukan oleh guru mitra. Berdasarkan hasil penelitian, karakter 

toleransi siswa pada siklus I belum terjadi perubahan dengan didapati hasil 

observasi sebesar 26% dan dikategorikan “kurang”. Seiring dengan rencana 

pembelajaran serta tindakan guru di dalam kelas yang tepat dan “Sangat Baik”  

pada siklus selanjutnya karakter toleransi siswa meningkat. Bahkan pada siklus II 

dan III peningkatan terjadi sangat signifikan menjadi 80% atau dikategorikan 

“Baik” . Pada siklus IV hasil yang diperoleh menjadi 93%. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah Pembelajaran IPS dengan menggunakan Pembelajaran isu 

kontroversial dapat meningkatkan karakter toleransi siswa. 

 Penelitian Muslim (2013) memberi  pemahaman  bahwa sikap toleransi 

dapat ditingkatkan dengan suatu tindakan. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian ini karena memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pendidikan 

toleransi siswa di sekolah. Akan tetapi, penelitian tersebut adalah penelitian 
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tindakan kelas, dalam mata pelajaran IPS, dengan subjek siswa SMP di bandung. 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang ingin menyusun 

model pembelajaran cerita pendek yang bermuatan pendidikan toleransi, dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan subjek penelitian siswa dan guru di 

SMA di Surakarta.  

 Babuta dan Wahyurini (2014) meneliti pendidikan karakter toleransi 

dengan judul  “Perancangan Buku Pendidikan Karakter Toleransi dan Cinta 

Damai untuk Anak Usia 3-5 Tahun”. Perancangan ini melibatkan anak secara fisik 

dan emosi dengan menggunakan konsep Funimalia (Fun Animal of Indonesia) 

yang intinya adalah bercerita kepada anak tentang budi pekerti serta budaya asli 

Indonesia melalui cerita hewan yang lucu dan dengan cara menyenangkan. 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang hasilnya sebagai berikut. (1) 

Anak-anak usia dini merupakan sasaran yang tepat untuk menanamkan 

kepribadian karena pada masa ini anak-anak dalam masa golden age dan belum 

banyak terpengaruh dari lingkungan luar yang buruk bagi mereka. (2) Buku cerita 

adalah salah satu media klasik sebagai sarana pembelajaran karakter yang menarik 

bagi anak-anak dan dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak jika 

orang tua anak membacakan buku cerita tersebut kepada anak mereka.  (3) 

Terdapat perbedaan antara gaya gambar desain visual karakter untuk anak usia 

dini (2-6 tahun) dengan anak-anak yang lebih dewasa (6 tahun ke atas). 

Berdasarkan hasil riset implementasi, rata-rata desain karakter untuk anak-anak 

usia dini tidak terlalu rumit atau mendetail seperti anak-anak yang lebih dewasa. 

(4) Halaman pop-up merupakan salah satu cara yang tepat untuk menarik 



61 
 

perhatian anak dalam memilih cerita.  (5) Pemilihan karakter yang lucu dan 

menggemaskan bagi anak-anak  menambah ketertarikan anak-anak terhadap buku 

cerita.  

 Penelitian Babuta dan Wahyurini (2014) memiliki relevansi dengan 

penelitian ini karena sama-sama penelitian pengembangan yang  menghasilkan  

komponen pembelajaran yang bermuatan pendidikan toleransi. Penelitian tersebut 

memberi pemahaman bahwa buku cerita perlu dirancang sedemikian rupa agar 

dapat dijadikan sebagai sarana pendidkan  karakter antara lain karakter toleransi 

dan cinta damai. Perbedaannya, penelitian Babuta dan Wahyurini 

mengembangkan buku cerita untuk anak-anak usia dini, sedangkan penelitian ini 

mengembangkan model pembelajaran apresiasi cerita pendek untuk siswa SMA.  

 

2.1.6 Penelitian tentang Pemanfaatan Karya Sastra dalam Pembelajaran 

Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan karya sastra untuk 

meningkatkan kompetensi  tertentu siswa  telah dilaksanakan oleh Anderson 

(2004), Munaris (2011) dan O‟Leary (2012).  

Anderson  (2004) meneliti  dengan judul “Teaching Cultural Competence 

Using  an Exemplar for Literary Journalism”. Penelitian ini memanfaatkan karya 

sastra dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi budaya mahasiswa. 

Hasil penelitian secara kuantitatif tentang sikap budaya transkultural 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara sikap siswa 

sebelum dan sesudah membaca karya sastra.  Melalui  kuesioner, perbandingan 

sikap siswa sebelum dan sesudah membaca karya sastra, secara statistik 
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menunjukkan perubahan yang signifikan (z = -2,49, p = 0,013). Pada kuesioner 

tentang pemahaman nilai-nilai budaya, secara statistik  juga memiliki perubahan 

yang signifikan (z = -2,18, p = 0,029). Hasil analisis data kualitatif menunjukkan 

bahwa penggunaan karya sastra dapat meningkatkan kompetensi budaya siswa 

dalam pendidikan keperawatan. Mereka lebih bisa memahami situasi orang yang 

berasal dari budaya yang berbeda dengan dirinya. Peningkatan kompetensi budaya 

terlihat antara lain: (1) mengembangkan hormat, empati, dan kolaboratif perawat-

klien hubungan berdasarkan kepercayaan dan komunikasi, (2) mengembangkan 

otonomi klien, (3) melakukan penilaian secara holistik dan kebutuhan untuk 

menghindari stereotip dan etnosentrisme , dan (4)  mendapatkan pengetahuan 

khusus dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi budaya. 

Penelitian Anderson (2004) dianggap relevan dengan penelitian ini karena  

sama-sama memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan  sikap positif peserta 

didik. Penelitian Anderson  memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan 

kompetensi budaya transkultural, sedangkan penelitian ini memanfaatkan karya 

sastra untuk meningkatkan karakter toleransi siswa. Perbedaannya terletak pada 

metode penelitian, subjek penelitian,  dan setting penelitian.  Penelitian Anderson 

tersebut menerapkan penelitian eksperimen dan penelitian kualitatif, dengan 

subjek penelitian mahasiswa keperawatan, dan dilaksanakan di Amerika. Adapun 

penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dengan subjek penelitiannya 

adalah guru dan siswa di SMA/SMK  di Surakarta.  

Munaris (2011) meneliti tentang pemanfaatan buku Kecil-Kecil Punya 

Karya  sebagai  bahan ajar  sastra untuk mengembangkan karakter siswa.  Buku 
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Kecil-Kecil Punya Karya yang diteliti meliputi 7 buku  yang diterbitkan oleh Dar! 

Mizan  Bandung yaitu: (1) Ibuku Chayank Muach! (2009), (2) Nobody’s Perfect. 

Magic Crystals (Caca,2010),  (3) Tamu Istimewa. Magic Crystals (Faiz,2010),  (4)  

Mateng Jadi Dendeng. Magic Crystals (Izzati,2010), (5) Kenangan di Velicia 

Toward (Uthe,2010),  (6) Story of Volley Club (Retno,2011), dan  (6)  Sohib 

Never Dies Suka Duka Persahabatan (Salsa,2011). Penelitian ini menemukan 

bahwa buku Kecil-Kecil Punya Karya  cocok untuk anak, terutama usia SD 

karena memang karya sastra tersebut dikarang dan diperuntukkan oleh dan untuk 

anak, sehingga bebas dari pornografi.  Buku Kecil-Kecil Punya Karya dapat 

dijadikan bahan bacaan dengan dipilih yang sesuai dengan karakter yang hendak 

ditanamkan pada siswa.  Nilai karakter positif  dalam buku Kecil-kecil Punya 

Karya tersebut adalah: beriman dan bertaqwa kepada Allah,  sportivitas, orang 

yang punya sifat iri dan usil bisa berakibat buruk pada dirinya, kedewasaan dan 

ketepatan memilih orang, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, rasa 

bertanggung jawab, sikap menerima kelebihan orang lain, hidup mandiri, tidak 

putus asa, dan terimalah saran dari siapapun asal saran tersebut membawa 

kebaikan. Selain itu, buku cerita ini bebas dari pornografi.  

Penelitian Munaris (2011) relevan dengan penelitian ini karena memiliki 

persamaan yaitu memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan karakter positif 

siswa. Perbedaannya terletak pada karya sastra yang diajarkan, jenis penelitian, 

sasaran pendidikan karakter, dan karakter yang dikembangkan. Penelitian Munaris 

adalah memenfaatkan buku “Kecil-Kecil Punya Karya”  sedangkan penelitian ini 

memanfaatkan cerita pendek. Penelitian Munaris menerapkan penelitian deskriptif 
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yang mengkaji muatan pendidikan karakter dalam buku “Kecil-Kecil Punya 

Karya”, sedangkan penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang 

menghasilkan suartu model pembelajaran apresiasi cerita pendek. Sasaran 

pendidikan karakter dalam penelitian Munaris adalah siswa SD, sedangkan 

penelitian ini yang menjadi sasaran pendidikan karakter adalah siswa pada jenjang 

SMA. Adapun karakter yang dikembangkan dalam penelitian Munaris adalah 

semua karakter baik yang terdapat pada buku cerita ini, sedangkan dalam 

penelitian lebih terfokus pada pengembangan karakter toleransi siswa.  

O‟Leary (2012) meneliti dengan judul “Telling The Story: Teaching 

Leaders The Art of Story Telling and Its Impact on Indivisuals and Organization”.  

Peneliti menganalisis efek suatu penceritaan cerita  terhadap kepribadian 

karyawan dan organisasi dalam perusahaan ritel Fortune 500. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektifitas kelas “menceritakan cerita” yang 

merupakan upaya  organisasi untuk mendidik karyawan  dalam seni bercerita dan 

menentukan dampak individu dan organisasi untuk mempengaruhi orang lain dan 

mencapai tujuan bisnis. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara 

kelas menceritakan cerita dan dampaknya kepada peserta dan organisasi. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasa percaya diri dan rasa 

kepemilikan yang lebih besar pada informan; memperkuat hubungan dengan 

manajer, rekan sejawat, laporan langsung, dan lain-lain, dan kemampuan untuk 

menggunakan keterampilan baru  dalam  membuat cerita menjadi semakin jelas, 

singkat, dan menarik . Adapun efek kelas menceritakan cerita kepada organisasi 
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adalah pertemuan lebih efisien, komunikasi lebih sempurna, dan  semakin efektif 

dalam penenuhan hasil yang diinginkan.  

Penelitian  O‟Leary (2012) memiliki relevansi dengan penelitian ini 

karena sama-sama memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan karakter atau 

kompetensi tertentu dari peserta didik. Penelitian O‟Leary memberikan 

pemahaman bahwa teknik menceritakan cerita memiliki efek positif dalam 

meningkatkan berbagai karakter positif siswa baik karakter dalam meningkatkan 

siswa sebagai makhluk indivisu maupun peningkatan karakter siswa sebagai 

makhluk sosial. Perbedaan penelitian tersebut denganm penelitian ini adalah 

terletak pada karya sastra yang dimanfaatkan, karakter atau kompetensi yang 

ditingkatkan, dan subjek penelitian. Penelitian O‟Leary memanfaatkan karya 

sastra berupa bercerita (menceritakan cerita) untuk meningkatkan karakter 

percaya diri, hubungan antar karyawan, dan dampaknya terhadap organisasi pada 

karyawan di perusahaan ritel besar. Adapun penelitian ini memanfaatkan cerita 

pendek untuk meningkatkan karakter toleransi siswa SMA di Surakarta.  

 

2.1.7  Penelitian yang Berkaitan dengan Pembelajaran Sastra 

 Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran sastra telah dilaksanakan 

oleh Kusdiana (2010),  Sukirno (2010),  dan  Swastika; Siswanto;  Lestari (2012)  

Kusdiana (2010) meneliti tentang pembelajaran apresiasi sastra   cerita 

terpadu model connected untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa bagi 

siswa kelas V SD Negeri I Dadaha Kota Tasikmalaya . Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan: (1) bentuk perencanaan yang dipandang efektif dalam 
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pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Dadaha Kota Tasikmalaya; (2) proses pelaksanaan yang dipandang efektif dalam 

pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota 

Tasikmalaya; (3) peningkatan kemampuan berbahasa siswa melalui pembelajaran 

apresiasi sastra cerita terpadu model connected di kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Dadaha Kota Tasikmalaya; dan (4) Faktor utama pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

1 Dadaha Kota Tasikmalaya.  

Hasil penelitian Kusdiana (2010)  ini sebagai berikut. (1) Diperoleh data 

dalam bentuk perencanaan dan proses pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra 

cerita terpadu model connected yang dipandang efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa, serta perkembangan kemampuan berbahasa siswa 

pada aspek mengidentifikasi unsur cerita hasil mendengarkan, kemampuan 

menyimpulkan isi cerita hasil membaca, kemampuan menulis dialog dua atau tiga 

tokoh cerita, serta kemampuan berbicara memerankan tokoh cerita. Walaupun 

demikian, kemampuan berbahasa siswa belum maksimal, terutama kemampuan 

menyimpulkan isi cerita hasil membaca, kemampuan cara menulis dialog tokoh 

cerita, dan kemampuan berbicara memerankan tokoh cerita. (2) Pembelajaran 

apresiasi sastra cerita terpadu model connected dapat meningkatkan kemampuan 

aspek mendengarkan siswa (terjadi peningkatan prosentase siswa yang memahami 
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unsur cerita setelah mendengarklan dari 89,22 % menjadi 93,84%),  

meningkatkan kemampuan membaca (terjadi peningkatan prosentase siswa yang 

mampu meulis simpulan sebagai hasil membaca dari 66,15% menjadi 70,76%), 

meningkatkan kemampuan berbicara (terjadi peningkatan prosentase siswa yang 

mampu berbicara memerankan tokoh dari 58,65% menjadi 72,12%, dan 

meningkatkan kemampuan menulis (terjadi peningkatan prosentase siswa yang 

mampu menulis dialog dari 64,10% menjadi 73,08%). (4) Faktor utama 

pendukung dan penghambat pembelajaran ini menyangkut aspek guru, siswa, dan 

fasilitas pembelajaran. 

 Penelitian Kusdiana (2010) relevan dengan penelitian ini karena sama-

sama meneliti tentang pembelajaran sastra. Perbedaannya terletak pada metode 

penelitian yang diterapkan, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan kemampuan 

siswa yang dikembangkan. Kusdiana melaksanakan penelitian tindakan kelas, 

dengan subjek siswa SD I Dadaha Tasikmalaya kelas V, dengan menerapkan 

pembelajaran sastra  untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Adapun 

penelitian ini  menerapkan  jenis penelitian dan pengembangan, dengan subjek 

penelitian siswa SMA  di Surakarta, untuk menghasilkan model pembelajaran 

apresiasi cerita pendek dengan pendekatan pragmatik yang bermuatan pendidikan 

karakter toleransi.  

Sukirno (2010) meneliti dengan judul ”Pengembangan Model Perangkat 

Pembelajaran Menulis Legenda dengan Strategi Belajar Kuantum”. Hasil 

penelitin ini berbentuk buku dan elektronik. Model berbentuk buku terdiri atas 

tiga model, yaitu: (1) model silabus dan sistem penilaian pembelajaran menulis 
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legenda, (2) model bahan ajar pembelajaran menulis legenda, (3) model skenario 

pembelajaran menulis legenda. Model berbentuk elektronik berupa satu keping 

VCD berisi visualisasi materi pelajaran menulis legenda. Berdasarkan data 

kuantitatif, ketiga model perangkat pembelajaran tersebut memiliki kefektifan 

pada bagian materi pokok, pengalaman belajar, indikator pencapaian, sistem 

penilaian, dan bagian sumber serta media yang digunakan. Berdasarkan analisis 

kuantitatif diketahui bahwa perbedaan skor tes awal dan tes akhir kemampuan 

menulis legenda dengan strategi belajar konvensional terdapat perbedaan, tetapi 

perbedaan tidak signifikan (P > 0,005). Sebaliknya, skor tes awal dan tes akhir 

kemampuan menulis legenda dengan strategi belajar kuantum terdapat perbedaan 

signifikan (p < 0,001). Jadi, ketiga model perangkat pembelajaran tersebut 

terbukti efektif dan berpengaruh teradap kemampuan menulis legenda. 

Penelitian Sukirno  (2010) relevan dengan penelitian ini karena  sama-

sama merupakan penelitian pengembangan, pengembangan model pembelajaran, 

dan dalam lingkup pembelajaran sastra. Akan tetapi, penelitian  tersebut 

mengembangkan model pembelajaran menulis legenda sedangkan penelitian ini 

mengembangkan model pembelajaran apresiasi cerita pendek.  Perbedaan juga 

terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian Sukirno menerapkan 

pendekatan Kuantum, sedangkan pada penelitian ini menerapkan pendekatan 

pragmatik sastra. Perbedaan yang lain, bahwa penelitian ini memperhatikan  

muatan pendidikan karakter toleransi yang dimuat dalam model yang disusun 

sedangkan penelitian Sukirno tidak meneliti hal itu. 
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Swastika, Siswanto, dan Lestari (2012) meneliti tentang  model 

pembelajaran sastra yang pernah diteliti oleh mahasiswa dengan judul “Tren 

Pembelajaran Sastra: Telaah Model Pembelajaran dalam Penelitian Mahasiswa 

Universitas Negeri malang Tahun 1990-2010”.  Penelitian ini bertujuan 

memaparkan berbagai model pembelajaran sastra yang digunakan mahasiswa 

dalam penelitiannya dan memaparkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran 

sastra di sekolah. Dengan menerapkan penelitian deskriptif, skripsi mahasiswa 

yang meneliti model pembelajaran sastra sejak tahun 1990 sampai dengan 2010, 

yang menemukan 45 data skripsi yang meneliti tentang model pembelajaran 

sastra. Temuan penelitian ini sebagai berikut. (1) Model pembelajaran  

dikelompokkan berdasarkan jenis karya sastra. Model pembelajaran puisi adalah 

model RKPL (Rencanakan, Kerjakan, Pelajari, Lakukan), strategi PAIKEM, 

model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning atau CTL), 

teknik Rekonstruksi Parsial Cerpen, strategi B-G-T (Baca-Gunting-Tempel), 

teknik Pemodelan, teknik Temporari, strategi Tandur, strategi Formula, strategi 

Imajinasi, strategi Peta Pikiran, teknik Merespon Puisi Model, strategi Jendela 

Pikiran, teknik Membaca Kreatif, dan strategi Enam-M. Model pembelajaran 

cerpen adalah metode Ekspresif, strategi T-O-K (Tiru-Olah-Kembangkan), 

metode Belanja Gambar Berangkai, teknik Pengadilan, strategi 3M, metode 

Bermain Peran, metode Dua Tinggal Dua Bertamu, strategi Peta Pikiran, strategi 

Domino, strategi Bongkar Pasang, metode Peta-Pikiran, metode Tim Investigasi, 

dan teknik Pengelompokan. Model pembelajaran cerita rakyat, dongeng, dan 

hikayat adalah model Melempar Bola Salju, model Terapi Senam Telinga, teknik 
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Mencatat dan Menukar Informasi, dan metode Siklus Pembelajaran. Model 

pembelajaran novel adalah strategi Lingkaran Sastra, model Jigsaw, metode 

Penilaian Sejawat, strategi Memusatkan Perhatian dan Membandingkan, dan 

metode Analisis Wacana Kritis. Model pembelajaran drama adalah teknik 

Bermain Drama, teknik Pemodelan, strategi Konversi Cerpen, dan strategi 

Pemodelan Transformasi Cerpen. (2) Ditemukan lima permasalahan yang 

umumnya dihadapi guru, yaitu: (a) pembelajaran monoton dan sangat 

membosankan karena hanya berpusat pada guru,  (b) kemampuan membaca, 

mengapresiasi karya sastra, dan minat belajar siswa terhadap sastra masih rendah, 

(c) Guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif dalam 

KTSP, guru hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan, (d) media 

untuk pembelajaran sastra kurang bervariasi dan hanya berkisar pada buku teks.  

 Penelitian  Swastika, Siswanto, dan Lestari (2012) melaporkan bahwa 

dalam pembelajaran sastra dapat digunakan berbagai model pembelajaran dan 

masih terdapat berbagai persoalan pembelajaran sastra yang dihadapi guru di 

sekolah. Penelitian ini memberikan  data konkrit bahwa sudah terdapat 

bermacam-macam model pembelajaran sastra yang diterapkan dalam penelitian, 

namun guru di sekolah masih belum menerapkannya karena terdapat temuan  

pembelajaran sastra monoton dan sangat membosankan karena pembelajaran 

masih berpusat pada guru. Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran 

sastra masih tetap perlu dilakukan dengan lebih memberi motivasi kepada guru 

agar lebih kreatif dan pembelajaran berpusat pada siswa.  Penelitian ini untuk 

mengembangkan model pembelajaran pragmatik yang memberi kesempatan 
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kepada siswa untuk melakukan apresiasi  dan mengambil manfaat terhadap cerita 

pendek.  

 

2.2  Kerangka Teoretis 

 Teori-teori yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah teori tentang: (a) 

model pembelajaran, (b) pembelajaran apresiasi cerita pendek, (c) pendekatan 

pragmatik sastra, (d) Pendidikan karakter,  dan (e) model pembelajaran apresiasi 

cerita pendek. 

 

2.2.1 Model Pembelajaran  

 

2.2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran   

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dsb.) dari sesuatu yang akan 

dihasilkan (Alwi, et al,2000:751).  Berdasarkan makna ini, maka model 

merupakan suatu pola dari sesuatu yang akan disusun dan dihasilkan.  

Subyantoro (2013:13) menyatakan bahwa model digunakan dalam 

berbagai cara. Hal yang terkait dengan model pengajaran dimaknai sebagai 

kumpulan komponen strategi. Sebuah model pengajaran harus menunjukkan 

beberapa aspek berbeda dalam pengajaran agar mencapai hasil terbaik yang 

diinginkan pada kondisi yang diharapkan.  

Joice, Weil, dan Calhoun (2009:30) menyatakan bahwa suatu model 

pengajaran merupakan gambaran suatu lingkungan pembelajaran, yang juga 

meliputi  perilaku guru saat model itu diterapkan. Definisi ini menekankan bahwa 
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model pembelajaran itu sangat terkait bagaimana cara guru menciptakan 

lingkungan  belajar siswa.  

 Madusari, Alamsyah, dan Dihanti (2009:2) menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Menurut Madusari, Alamsyah, dan 

Dihanti (2009:2)  dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian 

kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Begitu 

pula, Arend (dalam Trianto 2012:51) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

mengacu pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Metode merupakan 

jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai 

metode.  Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian 

tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode 

pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplementasikan suatu metode. 

Dengan demikian, model pembelajaran itu merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari proses dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru yang didukung oleh sistem dan memiliki dampak 

instruksional.  
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2.2.1.2 Jenis-Jenis Model Pembelajaran  

Joice, Weil, dan Calhoun (2009) menyebutkan ada empat kelompok model 

pembelajaran  yaitu kelompok model yang memproses informasi, kelompok 

model pengajaran sosial, kelompok model pengajaran personal, dan kelompok 

model sistem-sistem perilaku. Kelompok model  yang memproses informasi 

meliputi model: (1) berpikir induktif, (2)  model  penemuan konsep, (3) model 

induktif kata  bergambar, (4) model penelitian Ilmiah, (5) model penghafalan, (6) 

model sintetik, dan (7) model belajar dari presentasi. Kelompok model pengajaran 

sosial meliputi: (1) model investigasi kelompok, (2) role playing, dan (3) 

jurisprudensial inquiry. Kelompok model pengajaran personal meliputi: (1) model 

pengajaran tidak terarah, dan (2) mengembangkan konsep diri yang positif. 

Adapun kelompok model sistem-sitem perilaku meliputi:  (1) model belajar dari 

pembelajaran menguasai, (2) belajar dari simulasi, dan (3) instruksi langsung. 

Arend  (dalam Trianto 2012:53) menyeleksi enam macam model 

pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar. Model-model 

itu adalah: (1) presentasi,  (2) pengajaran langsung,  (3) pengajaran konsep,  (4) 

pembelajaran kooperatif, (5) pengajaran berdasar masalah dan  (6) diskusi kelas. 

Menurutnya, dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu 

model pengajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. Setiap 

model harus disesuaikan dengan konsep yang cocok dan dapat dipadukan dengan 

model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar.  Oleh karena itu, 

dalam memilih model pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai faktor 
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antara lain: materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, 

lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang  yang tersedia. 

 

2.2.1.3 Komponen Model  Pembelajaran 

Joice, Weil, dan Calhoun (2009) memaparkan berbagai model 

pembelajaran dengan memaparkan tentang: struktur pengajaran, sistem sosial, 

peran atau tugas guru, sistem pendukung dan dampak-dampak instruksional dan 

pengiring.  Dengan demikian, berdasarkan paparan ini maka dapat dinyatakan 

bahwa  komponen model pembelajaran meliputi struktur pengajaran, sitem sosial, 

peran atau tugas guru, sistem pendukung, dan dampak-dampak instruksional dan 

pengiring.  

 

1) Struktur Pengajaran  (Syntax) 

Struktur pengajaran adalah bagian-bagian atau tahap-tahap pembelajaran 

dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Joice, Weil, dan Calhoun 

(2009:104) menyatakan bahwa sintax  menggambarkan struktur suatu model yang 

merupakan elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling penting  dan bagaimana 

keduanya  diterapkan secara bersama-sama.  Misalnya, Joice, Weil, dan Calhoun 

(2009:323) memaparkan struktur model investigasi kelompok meliputi: (1) 

menyajikan situasi yang rumit (terencana atau tidak terencana), (2) menjelaskan 

dan menguraikan reaksi terhadap situasi, (3) merumuskan tugas dan mengaturnya 

dalam pembelajaran (definisi, peran, tugas, dan lain-lain), (4) studi yang mandiri 

dan berkelompok, (5) menganalisis perkembangan dan proses, dan (6) mendaur 
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ulang aktivitas. Contoh tersebut menggambarkan bahwa struktur itu meliputi 

bagian-bagian atau langkah-langkah pembelajaran dari awal pembelajaran sampai 

akhir.  

 

2) Sistem Sosial  

 Sistem sosial merupakan suasana atau makna interaksi belajar mengajar 

yang tergambar dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Joice, Weil, dan 

Calhoun (2009:323) menyimpulkan sistem sosial dari model Investigasi 

Kelompok sebagai berikut. 

 Sistem ini berlandaskan proses demokrasi dan keputusan kelompok, 

dengan struktur eksternal yang rendah. Kebingungan yang diciptakan 

haruslah alami, tidak bisa dipaksakan. Kebingunan dan pertanyaan 

haruslah asli dan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Atmosfer 

adalah salah satu alasan dan negoisasi.  

 

Kutipan di atas  menjelaskan bahwa sistem sosial dalam model Investigasi 

kelompok adalah demokrasi dan kerja kelompok. Setiap siswa harus dapat bekerja 

sama dengan siswa lain. Selain itu, karena model ini dimulai dengan langkah 

menyajikan situasi yang rumit maka akan menimbulkan kebingungan secara 

alami. Tidak dibenarkan adanya rekayasa kebingungan yang memang sudah 

dirancang oleh guru. Biarkan terjadi  secara alami.  

 

3) Peran/Tugas Guru 

Model pembelajaran selalu berkaitan dengan peran, tugas, dan tanggung 

jawab guru dalam menciptakan lingkungan belajar siswa. Sebagai contoh, Joice, 

Weil, dan Calhoun (2009:323) memaparkan peran guru dalam model Investigasi 
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Kelompok adalah sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses 

kelompok. Ia membantu pembelajar dalam merumuskan rencana, bertindak, dan 

mengatur kelompok.  Dalam model ini, guru juga berfungsi sebagai konselor 

akademik.  Siswa akan bereaksi saat menghadapi keadaan yang membingungkan 

dan guru akan memperhatikan reaksi alami mereka yang masing-masing berbeda. 

Selain itu, guru juga  berperan membimbing siswa dalam melakukan penelitian, 

baik dalam tahap pengumpulan data, analisis data, merumuskan hipotetis, dan 

sebagainya. Karena, tiap-tiap kelompok memiliki perbedaan yang sangat tajam 

baik dalam kebutuhan maupun struktur, maka guru harus mampu membaca 

tingkah laku sosial dan akademik siswa dan memberi bantuan dalam proses 

penelitiannya.  

 

4) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung adalah ketersediaan sarana, aturan, keadaan, atau  hal-

hal yang membuat pembelajaran akan lebih efektif.  Pada dasarnya sutu 

pembelajaran adalah suatu sistem yang perlu didukung oleh berbagai macvam 

sarana. Ketersediaan sistem pendukung ini akan memperlancar pembelajaran atau 

bahkan menjadi penentu keefektifan pembelajaran. 

 

5) Dampak Instruksional  

Suatu model memiliki dampak baik dampak instruksional maupun 

dampak pengiring. Dampak instruksional adalah dampak yang memang 

direncanakan untuk mencapai pengaruh-pengaruh pengajaran  yang sudah 
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ditentukan. Adapun dampak pengiring adalah dampak pembelajaran yang sering 

terjadi akibat penerapan model pembelajaran yang sebenarnya tidak ditetapkan 

dalam pembelajaran. Sebagai contoh, Joice, Weil, dan Calhoun (2009:322) 

memaparkan dampak instruksional model investigasi kelompok adalah proses dan 

pengelolaan kelompok efektif, pandangan konstruktivis tentang pengetahuan, dan 

disiplin dalam penelitian kolaboratif. Adapun dampak pengiringnya adalah 

kemandirian  sebagai pembelajar, penghargaan  pada martabat orang lain, 

penelitian sosial sebagai pandangan hidup, dan kehangatan dan interpretasi 

interpersonal.  

 

2.2.2.Pembelajaran Apresiasi Cerita Pendek 

2.2.2.1.Apresiasi Sastra 

 Banyak pakar yang sudah mendefiniskan apresiasi sastra secara 

memadai. Beberapa pendapat itu dipaparkan sebagai berikut. 

1) Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-

sungguh hingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan 

kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra (Effendi 1982:7).  

2) Apresiasi sastra adalah penghargaan terhadap karya sastra. Apresiasi sastra 

berusaha menerima karya sastra sebagai sesuatu yang layak diterima dan 

menerima nilai-nilai sastra sebagai suatu kebenaran (Hartoko  dan Rahmanto 

1986:17).  
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3) Apresiasi sastra adalah penaksiran kualitas karya sastra serta pemberian nilai 

yang wajar kepadanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang sadar 

dan kritis (Tarigan dalam Saryono 2009:33). 

4) Apresiasi sastra ialah proses (kegiatan) pengindahan, penikmatan, penjiwaan, 

dan penghayatan karya sastra secara individual dan momentan, subjektif dan 

eksistensial, rohaniah dan budiah, khusuk dan kafah, dan intensif dan total 

supaya memperoleh sesuatu daripadanya sehingga tumbuh, berkembang, dan 

terpiara kepedulian, kepekaan, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan terhadap 

karya sastra (Saryono 2009:34). 

 Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan apresiasi sastra 

adalah kegiatan membaca dan mendengarkan karya sastra atau kegiatan resepsi 

sastra sehingga timbul pemahaman, penjiwaan, dan penghargaan terhadap karya 

sastra.  Kegiatan ini bersifat individual karena sastra adalah multitafsir 

(multiinterpretable). Penafsiran apapun boleh dan sah asal dilandasi dengan  

argumen yang logis. Oleh karena itu, di dalam kegiatan apresiasi sastra sangat 

memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, sehingga juga 

menimbulkan perbedaan penghargaan terhadap karya sastra. 

 Sayuti (2000:5) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan atau langkah yang 

harus dilakukan untuk memahami karya sastra paling tidak meliputi tiga hal yaitu 

interpretasi atau penafsiran, analisis atau penguraian, dan evaluasi atau penilaian. 

Penafsiran adalah upaya memahami karya sastra dengan memberi tafsiran 

berdasarkan sifat-sifat karya sastra (Pradopo dalam Sayuti 2000:5).  Analisis ialah 

penguraian karya sastra atas bagian-bagian atau norma-normanya (Pradopo dalam 



79 
 

Sayuti 2000:6). Adapun penilaian adalah usaha menentukan kadar  keberhasilan 

atau keindahan suatu karya sastra (Sayuti 2000:7).  

 

2.2.2.2.Cerita Pendek 

Pada hakikatnya cerita pendek itu adalah prosa fiksi (Abrams 1999:286; 

Sayuti 2000:7), cerita fiksi atau cerita rekaan (Nuryatin 2010:2), fiksi naratif 

(Wellek and Warren 1977:280), jenis sastra naratif (Hartoko dan Rahmanto 

1986:132). Berdasarkan pendapat tersebut, ada beberapa kata kunci untuk 

memberi makna cerita pendek yaitu: prosa, fiksi, cerita, dan naratif.  Prosa adalah 

karangan bebas (tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi) (Alwi 

2002:899). Fiksi adalah cerita rekaan; khayalan; tidak berdasarkan kenyataan; 

pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran (Abrams 1971:94; Alwi 

2002:317; Nurgiyantoro 2000:2). Cerita adalah karangan yang menuturkan 

perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian (baik yang sungguh-

sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka) (Alwi, dkk 2002:210). Naratif  

adalah  bersifat narasi. Adapun narasi adalah pengisahan suatu cerita atau 

kejadian; cerita atu deskripsi suatu kejadian atau peristiwa; kisahan (Alwi 

2002:774).  Berdasarkan  makna tersebut, maka cerita pendek dapat dinyatakan 

sebagai suatu cerita yang diungkapkan secara bebas tidak terikat oleh baris-baris 

yang menguraikan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan seseorang  yang 

hanya berasal dari khayalan seseorang.  

Secara garis besar prosa fiksi  meliputi cerita pendek dan novel (Sayuti 

2000:7). Ditinjau dari panjangnya, cerita pendek relatif lebih pendek daripada 



80 
 

novel, walaupun ada juga cerpen yang panjang dan novel yang pendek. Secara 

lebih spesifik, cerpen merupakan prosa fiksi yang panjangnya antara seribu 

sampai lima ribu kata, sedangkan novel umumnya berisi empat puluh lima ribu 

kata atau lebih. Prosa fiksi yang berkisar antara lima belas ribu hingga empat 

puluh lima ribu kata biasanya disebut novela atau novellet. Dalam hal panjang 

pendeknya karya ini, terjadi  perbedaan pendapat. Stanton (2007:75) menyatakan 

lazimnya cerita pendek terdiri lima belas ribu kata atau sekitar lima puluh 

halaman, sedangkan novel tersingkat terdiri atas tiga puluh ribu kata atau 

seratusan halaman. Bahkan Kosasih (2012:34) menyatakan jumlah kata dalam 

cerita pendek sekitar 500 – 5.000 kata.  

Beberapa batasan cerita pendek dipaparkan sebagai berikut. 

1) Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira 

berkisar antara setengah sampai dua jam (Edgar Allan poe dalam Nurgiyantoro 

2000:10; Abrahms 1971:286). 

2) Cerpen menunjukkan kualitas yang bersifat pemadatan (compression), 

pemusatan (concentration), dan pendalaman (intensity) yang semuanya 

berkaitan dengan panjang cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh 

panjang cerita (Sayuti 2000:10). 

3) Cerpen adalah kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang dimaksudkan 

memberikan kesan tunggal yang dominan; cerita pendek memusatkan diri pada 

satu tokoh dalam satu situasi pada satu ketika (Nuryatin 2010:2). 

4)  Cerita pendek adalah fiksi pada yang paling intensif dan kompak  (Cox 

2011:1).  
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5) Cerita pendek  merupakan cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk 

pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada 

umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh 

menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata. Karena itu, 

cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali 

duduk (Kosasih 2012:34). 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa cerita 

pendek adalah cerita yang pendek, sehingga hanya memerlukan waktu sebentar 

dalam membaca, paparannya kompak,  padat, dan mendalam yang memusatkan 

pada kisah satu tokoh dan satu peristiwa.  

Cerita pendek memiliki elemen-elemen yang membangun. Sayuti 

(2000:29;Stanton,2007) menyatakan bahwa  elemen-elemen prosa fiksi pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga  bagian yaitu fakta cerita, sarana cerita, 

dan tema. Fakta cerita merupakan sesuatu yang diceritakan dalam sebuah karya 

fiksi termasuk cerpen. Oleh karena itu, fakta cerita meliputi plot, tokoh, dan latar. 

Sarana cerita merupakan hal-hal yang dimanfaatkan oleh pengarang dalam 

memilih dan menata detil-detil cerita (Sayuti 2000:147). Stanton (2007:46) 

menyatakan sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode pengarang 

memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. 

Dengan sarana cerita dimungkinkan tercipta pola yang bermakna sehubungan 

dengan  fakta yang akan diceritakan. Sarana cerita dalam fiksi meliputi unsur 

judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Adapun tema adalah makna cerita, gagasan 

sentral, atau dasar cerita (Sayuti 2000:187).  Stanton (2007:36) menyatakan 
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bahwa tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia. 

 Cerita pendek bermacam-macam  yang dapat ditinjau dari berbagai sudut 

pandang antara lain ditinjau dari bentuknya, ditinjau dari nilai literernya, ditinjau 

dari unsur fiksi yang ditekankan. Cerita pendek ditinjau dari bentuknya  cerpen 

dapat berbentuk cerita pendek yang pendek (short short-story) dan cerita pendek 

yang panjang  (long short-story) (Nuryatin 2010:2). Cerita pendek yang pendek 

adalah cerita pendek yang ditulis hanya satu atau bahkan setengah halaman. Cerita 

pendek jenis ini merupakan cerita pendek yang biasa dimuat di surat kabar 

maupun majalah yang memang dibatasi ruangnya. Adapun cerita pendek yang 

panjang  adalah cerita pendek yang bentuknya panjang, bisa ditulis berpuluh-

puluh halaman. Contoh dalam sastra Indonesia  ialah cerpen “Sri Sumarah” dan 

“Bawuk” karangan Umar kayam. Cerita pendek dalam bentuk panjang ini sering 

disebut dengan novelet.  Stanton (2007:75) menyebut jenis dianatara novel dan 

cerita pendek adalah cerpen panjang, novella (nouvelle atau nouvelette), atau 

novel pendek.  

 Ditinjau dari nilai literernya, cerita pendek dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu cerpen yang termasuk golongan  cerita yang memiliki bobot kesastraan  

(quality stories) dan golongan cerita yang kurang atau tidak memiliki nilai atau 

bobot kesastraan (commercial stories) (Nuryatin 2010:3). Golongan cerita yang 

memiliki bobot kesastraan yang tinggi biasa ditulis oleh sastrawan yang  kurang 

mempertimbangkan selera pasar. Karya-karya dalam golongan ini antara lain 

karya-karya Danarto, Taufik Ismail,  Sutarji Calzoum Bahri, dan seterusnya. 
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Mereka berkarya karena kehendak jiwa dan memenuhi tuntutan kreatifitas, bukan 

karena untuk mengejar kekayaan materi.  Karya sastra jenis ini sering disebut 

karya sastra serius (Nurgiyantoro 2000:9). Adapun karya sastra yang kurang 

memiliki bobot kesastraan biasanya ditulis karena bertujuan komersial yaitu untuk 

dijual mendapatklan keuntungan finansial.  Cerita yang digolongkan dalam 

kelompok ini antara lain cerita-cerita yang dimuat di majalah-majalah hiburan.  

Karya sastra jenis ini biasa disebut dengan karya sastra populer (Nurgiyantoro 

2000:9).  

 Ditinjau dari unsur-unsur fiksi yang ditekankan, terdapat cerpen watak, 

cerpen plot, cerpen tematis, cerpen suasana, dan cerpen setting (Nuryatin 2010:3). 

Cerpen watak adalah cerpen yang mengutamakan perwatakan tokoh-tokohnya, 

terutama tokoh intinya. Cerpen plot ialah cerpen yang menekankan urutan 

terjadinya peristiwa atau plotnya. Cerpen tematis adalah cerpen yang menekankan 

pada unsur tema atau permasalahan. Cerpen suasana adalah cerpen yang 

menekankan atau mengutamakan suasana yang terjadi di dalamnya. Cerpen 

setting ialah cerpen yang menekankan atau mengutamakan setting atau tempat 

terjadinya peristiwa. 

 

2.2.2.3 Pembelajaran Apresiasi Cerita Pendek  

 Pembelajaran  adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar (Alwi,dkk 2002:17). Adapun belajar bermakna berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan poleh pengalaman (Alwi,dkk. 2002:17). Dengan demikian, 
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pembelajaran merupakan  suatu proses, cara, atau perbuatan seseorang dalam 

membuat orang lain  dapat berusaha, berlatih, atau berubah tingkah lakunya.  

 Berdasarkan makna pembelajaran, apresiasi, dan cerita pendek di atas, 

maka pembelajaran apresiasi cerita pendek adalah proses, cara, atau perbuatan 

seseorang  dalam membuat orang lain berusaha, berlatih, berubah tingkah lakunya 

dalam memberi penghargaan terhadap  karya sastra yang berupa cerita pendek. 

 

2.2.2.4 Pembelajaran Cerita Pendek dalam Kurikulum 

 Pembelajaran cerita pendek merupakan bagian dari pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah. Pembelajaran cerita pendek secara tegas telah tercantum 

dalam kurikulum di sekolah setidak-tidaknya sejak Kurikulum 1968, kurikulum 

1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. 

Semua kurikulum tersebut mencantumkan tujuan, materi pelajaran, atau 

kompetensi  yang terkait dengan  materi ajar cerita pendek.  

 Pada Kurikulum 2006, ketetapan pembelajaran cerita pendek tertuang di 

dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar SD/MI (BSNP 2006a), 

Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar SMP/MTs (BSNP 2006b), dan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar SMA/MA (BSNP 2006c). 

Berdasarkan kurikulum tersebut, cerita pendek diajarkan di kelas dengan KD 

sebagaimana terpapar pada lampiran 1.  

 Berdasarkan kurikulum 2006 materi cerita pendek  diajarkan di SD 

sampai SMA.  Sejak kelas 1 sampai kelas 11, materi cerita pendek dapat diajarkan  

terus menerus. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan cerita pendek, bisa secara 
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eksplisit menyebut kata cerita pendek, bisa hanya secara implisit (tidak menyebut 

kata cerpen, namun pada hakikatnya bisa digunakan materi ajar cerpen).  KD yang 

secara  eksplisit menyebut kata cerita pendek tertera di kelas 7 (SMP) yaitu 

dengan KD: “menanggapi cara pembacaan cerpen” dan “menjelaskan hubungan 

latar suatu cerpen dengan realitas sosial”. Begitu pula, di kelas 9 (SMA) dengan 

KD: (1) menceritakan kembali secara lisan isi cerpen, (2) menemukan tema, latar, 

penokohan pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan cerpen, (3) 

menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan 

cerpen, (4) menuliskan kembali dengan kalimat sendiri cerita pendek yang pernah 

dibaca, (5) menulis cerita pendek bertolak dari peristiwa yang pernah dialami, dan 

(6) menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang sudah dibaca. Begitu pula, di 

kelas 10 (SMA) terdapat 5 KD yang secara eksplisit menyebut cerpen, yaitu: (1) 

mengemukakan hal-hal yang menarik atau mengesankan dari cerita pendek 

melalui kegiatan diskusi, (2) menemukan nilai-nilai cerita pendek melalui 

kegiatan diskusi, (3) menganalisis keterkaitan unsur instrinsik suatu cerpen 

dengan kehidupan sehari-hari, (4) menulis karangan berdasarkan kehidupan diri 

sendiri dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar), dan (5) menulis karangan 

berdasarkan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar).  

Begitun pula, di kelas 10 (SMA) terdapat 2 KD yang secara eksplisit menyebut 

kata cerpen, yaitu: (1) Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen 

yang dibacakan dan (2) menemukan nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan. 

 Selain terdapat penyebutan secara eksplisit kata cerpen dalam KD, 

terdapat pula penyebutan secara implisit yaitu dengan menggunakan istilah lain 
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tetapi merujuk kepada pengertian cerpen dan  menyebut istilah lain namun dapat 

diisi dengan materi cerita pendek.  Istilah  lain yang merujuk kepada pengertian 

cerpen antara lain: cerita, cerita anak, buku cerita, cerita pengalaman, cerita 

tentang suatu peristiwa, cerita sederhana.  Adapun penggunaan istilah lain yang 

dapat diisi dengan cerita pendek antara lain: teks pendek,  teks agak panjang, teks, 

karangan sederhana, sesuatu hal, dan karya.  

 Pada kurikulum 2013,  ketetapan  pembelajaran  teks cerita pendek  

tertera pada   Permendikbud  No. 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum SD/MI (Kemendikbud 2013a), Permendikbud No. 68 tahun 

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs 

(Kemmendikbud 2013b) , Permendikbud No. 69 tehun 2013  tentang Kerangka 

Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA (Kemendikbud 2013c). Dalam 

kurikulum tersebut, teks cerita pendek  diajarkan di kelas 2 SD (Teks cerita narasi 

sederhana), kelas 4 SD (teks cerita petualang), kelas 5 SD (teks cerita narasi 

sejarah), kelas 6 (teks cerita fiksi sejarah), kelas 7 SMP (teks cerita pendek), kelas 

8 SMP (teks cerita moral/fabel), kelas 8 SMP (teks cerita biografi), kelas 9 (teks 

eksemplum), kelas 11 SMA (teks cerita pendek dan teks cerita ulang), dan di 

kelas 12 (teks cerita sejarah). Sebaran Kompetensi Dasar, kelas, dan jenis teks 

terpapar pada lampiran 2.  

 Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran cerita pendek tidak 

diajarkan di semua jenjang kelas sejak SD sampai SMA. Hanya terdapat pada 

kelas-kelas tertentu. Namun, pembelajarannya  lebih mendalam. Teks ini 

diajarkan tidak hanya pada tataran pengetahuan, tetapi sampai pada keterampilan. 
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Misalnya  pada kelas 2 (SD), KD dalam pembelajaran cerita pendek  “mengenal 

teks narasi sederhana” dan dilanjutkan dengan “memperagakan teks cerita narasi 

sederhana”. Begitu pula, pada kelas 4 (SD) terdapat KD “menggali informasi dari 

teks cerita petualang” dan dilanjutkan dengan  “menyajikan teks petualang”.  

Begitu pula, di kelas-kelas selanjutnya.  

 Dalam kurikulum tersebut, teks cerita pendek  dapat diajarkan melalui 

beberapa jenis teks, yaitu: teks cerita narasi sederhana, teks cerita petualang, teks 

cerita narasi sejarah, teks cerita fiksi sejarah, teks cerita pendek, teks cerita 

moral/fabel, teks cerita biografi, teks eksemplum,  teks cerita ulang, dan teks 

cerita sejarah.  

 

2.2.3 Pendekatan Pragmatik dalam Pengkajian Sastra  

 

2.2.3.1 Kritik Sastra Model Abrahms 

 Abrahms (1971:6); Pradopo (2002:19); Teeuw (1984:50) menyatakan 

bahwa berdasarkan orientasinya atau pendekatannya terhadap karya sastra, kritik 

sastra dapat digolongkan ke dalam empat tipe yaitu kritik mimetik, kritik 

pragmatik, kritik ekspresif, dan kritik obyektif.  

 Kritik memetik memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek 

alam, pencerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan (Abrams 1971:8; 

Pradopo 2002:19). Kritik ini menghubungkan alam dengan karya sastra. Kriteria 

utama yang dikenakan pada karya sastra adalah “kebenaran” penggambaran 

terhadap objek yang digambarkanatau yang hendak digambarkan. 
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 Kritik  pragmatik adalah kritik sastra yang menghubungkan karya sastra 

dengan pembaca (Abrams 1971:14; Pradopo 2002:19). Kritik ini bertujuan  untuk 

mencapai efek-efek tertentu pada pembaca. Efek-efek tersebut misalnya 

kesenangan estetika, pendidikan, ataupun tujuan-tujuan politik. Kritik sastra ini 

memandang karya sastra terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan, sebagai 

alat untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Teori pragmatik memiliki 

kecenderungan utama untuk memahami karya sastra sebagai sesuatu yang dibuat 

untuk mendapatkan efek kepada pembaca yang berupa tanggapan-tanggapan yang 

diperlukan. 

 Kritik ekspresif adalah kritik sastra yang menghubungkan antara karya 

sastra dengan pengarang atau pendekatan yang menitikberatkan pada penulis 

(Abrams,1971:21; Pradopo 2002:20: Teeuw 1984:50). Kritik ini mendefinisikan 

karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan 

pengarang. Pengarang menjadi pokok yang memproduksi pikiran-pikiran, 

persepsi-persepsi, perasaan-perasaan yang dikombinasikan.  

 Kritik obyektif  menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang mandiri, 

bebas dari sekitarnya, bebas dari penyair, bebas dari pembaca, ataupun dunia 

sekitarnya (Abrams 1971:26; Pradopo,2002:20; Suroso, Santoso, Suratno 

2008:28).  Karya sastra  ditinjau dari apa yang melekat dalam dirinya, tanpa 

dikaitkan dengan faktor-faktor atau unsur-unsur di luar dirinya.  Kritik sastra ini 

sering menggunakan metode struktural yang mendasarkan pada teori bahwa karya 

sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri dari bermacam-macam unsur 

pembentuk struktur (Pradopo 2002:210).  
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2.2.3.2 Pendekatan Pragmatik  

 Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menitikberatkan pembaca 

(Abrams,1971:14; Teeuw,1984:50).  Pendekatan  ini  memberikan  perhatian  

pada  pergeseran  dan  fungsi-fungsi  baru  pembaca.  Pendekatan pragmatis  

mempertimbangkan  implikasi  pembaca  melalui  berbagai kompetensinya.  

Dengan  mempertimbangkan  indikator  karya  sastra  dan pembaca,  maka  

masalah-masalah  yang  dapat  dipecahkan  melalui  pendekatan pragmatis  di  

antaranya  berbagai  tanggapan  masyarakat  atau  peneriman pembaca tertentu 

terhadap sebuah karya sastra, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. 

Pendekatan pragmatik sebagai salah satu bagian dari ilmu sastra  

merupakan kajian sastra yang menitikberatkan dimensi pembaca sebagai 

penangkap dan pemberi makna karya sastra (Teeuw, 1984:50). Suroso, Santosa, 

dan Suratno (2009:6) menyebut  pendekatan ini dengan studi penikmatan yaitu 

studi sastra yang berhubungan dengan pembaca yang mengapresiasi karya sastra.  

Dengan kajian ini, otonomi karya sastra tidak relevan; karya sastra memang 

mempunyai struktur, tetapi struktur saja tidak dapat berbuat banyak. Dengan 

munculnya pendekatan pragmatik, maka bermula pula kawasan kajian sastra ke 

arah peranan pembaca sebagai subjek yang selalu berubah-ubah sesuai dengan 

keberadaannya. 

Kritik pragmatik berorientasi pada kegunaan (manfaat) karya sastra bagi 

pembaca (Suroso; Santosa; dan Suratno (2009:24). Kritik sastra pragmatik 

mencoba menerangkan antara lain, manfaat karya sastra bagi kehidupan pembaca, 

misalnya manfaat pendidikan, manfaat kepekaan batin, atau sosial, manfaat 
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menambah wawasan, dan manfaat pengembangan kejiwaan atau kepribadian bagi 

pembaca.  

Teeuw (1984:61) menyatakan bahwa pembaca merupakan variabel sosial 

dan variabel daikronis. Pembaca sebagai variabel sosial dimaksudkan bahwa 

karya  sastra dibaca dan dinikmati , dinilai, dikecam oleh bermacam-macam 

anggota masyarakat yang sering bertentangan sikap dan tanggapannya. Pembaca 

menunjukkan variasi yang besar karena terdapat keragaman tanggapan dari 

pembaca. Pembaca sebagai variabel diakronis dimaksudkan bahwa pembaca karya 

sastra sering berada pada masa yang berbeda dengan penulisnya. Faktor ini 

mempengaruhi makna dan fungsi karya sastra, atau dengan kata lain penelitian 

sastra tidak mungkin dilakukan dengan memausakan tanpa memperhatikan 

sejarah.  

Dalam pelaksanaan kritik/pengkajian sastra, pendekatan pragmatik ini 

menerapkan metode estetika resepsi.  Pradopo (2002:24) menyatakan bahwa 

metode estetika resepsi adalah metode penelitian kritik pragmatik, yaitu penelitian 

sastra yang menitikberatkan peranan pembacanya sebagai penyambut dan 

penghayat karyanya.  Begitu pula, Suroso; santosa; dan Suratno (2009:115) 

menyatakan bahwa metode estetika resepsi dapat dikatakan sebagai penelitian 

kritik pragmatik.  Ratna (2006:72) juga menyatakan bahwa pendekatan pragmatis  

secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi, suatu teori yang 

memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas.  

Metode estetika resepsi  mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra 

itu sejak terbitnya selalu mendapat resepsi atau tanggapan para pembacanya 
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(Pradopo 2002:23; Suroso; Santosa; dan Suratno,2009:112). Junus (1984:1) 

menyatakan bahwa resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan 

makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi 

atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan pembaca dapat bersifat pasif  maupun 

bersifat aktif. Pembaca memberikan tanggapan pasif karena  pembaca dapat 

memahami karya sastra atau pembaca dapat melihat hakekat estetika dari karya 

yang dibacanya. Adapun  tanggapan pembaca yang aktif manakala pembaca dapat 

merealisasikannya.  

 

2.2.3.3 Pendekatan Pragmatik dalam Pembelajaran Sastra 

 Istilah pendekatan pragmatik dalam pembelajaran sastra terilhami oleh 

pendapat Abrams tersebut. Pembelajaran pragmatik sastra dimaksudkan sebagai 

pembelajaran sastra yang lebih memberi kesempatan kepada siswa sebagai 

pembaca karya sastra untuk mengambil manfaat darinya. Pembelajaran ini 

memberi kesempatan kepada siswa untuk langsung membaca karya sastra, 

memahami karya sastra, menganalisis karya sastra, mnginterpretasikan karya 

sastra, dan selanjutnya mengambil makna dari karya sastra yang telah dibaca. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Endraswara (2003:164) bahwa pragmatik akan 

berhubungan dengan ihwal fungsi sastra.  

 Pembelajaran pragmatik sastra merupakan pembelajaran sastra yang 

lebih menekankankan pada fungsi sastra.  Endraswara (2003:166) menyatakan 

bahwa dalam wawasan pragmatik, kompetensi yang perlu ditanamkan kepada 

siswa adalah fungsi sastra sejalan dengan tuntutan keadaan. Oleh karena itu, 
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fungsi sastra bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan kehidupan siswa pada saat 

mengapresiasi karya sastra. Karya sastra dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan 

kehidupan, misalnya: sebagai pembentuk karakter siswa, sebagai penghibur, 

sebagai pencerah kehidupan, sebagai sarana mencerdaskan bangsa, dan 

sebagainya.  

 Endraswara (2003:166)  menyatakan bahwa kompetensi yang seharusnya 

dimiliki oleh pengajaran sastra dari aspek pragmatik adalah kemampuan peserta 

didik mengambil manfaat dari karya yang dipelajarinya. Dalam pandangan 

pragmatik, semua karya sastra jika diapresiasi mempunyai manfaat, baik sebagai 

hiburan, keseimbangan emosi, katarsis jiwa, maupun sekedar pengisi waktu luang.  

Endraswara (2003:167) mengelompokkan fungsi  (pragmatik) belajar 

sastra  menjadi 4 golongan yantu: fungsi entertainment, fungsi menyampaikan 

kebenaran, fungsi psikologis, dan fungsi kultural.  Fungsi entertaintment  bagi 

siswa manakala karya sastra berfungsi sebagai hiburan karena keindahannya. 

Fungsi ini saat ini dirasa penting, agar pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Dalam  pembelajaran yang menyenangkan, siswa terasa ringan dalam mencapai 

berbagai kompetensi. Fungsi menyampaikan kebenaran manakala karya sastra 

mampu memahamkan kepada siswa tentang realita dan fakta dalam kehidupan. Di 

dalam untaian kalimat-kalimat indah dalam karya sastra dikandung  baik maupun 

buruknya kehidupan, sehingga para siswa menyeleksi mana yang baik dan mana 

yang buruk yang dapat memberi inspirasi bagi perjalanan kehidupannya. Fungsi 

psikologis  sastra bagi siswa manakala karya sastra mampu menghaluskan jiwa, 

keinginan, dan perasaan. Adapun fungsi kultural bagi siswa manakala siswa 
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mampu mengambil manfaat karya sastra sehingga menjadi manusia yang 

berbudaya.  

Kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran pragmatik sastra 

tergantung pada fungsi sastra bagi peserta didik. Oleh karena itu,  pembelajaran 

sastra dengan pendekatan pragmatik untuk berbagai jenjang pendidikan berbeda-

beda. Kebutuhan dan tuntutan siswa SD berbeda dengan anak SMP, dan 

seterusnya. Sebagai contoh, bagi siswa SD  sastra dapat berfungsi sebagai: (1) 

memberikan kegembiraan, hiburan, dan kenikmatan, (2) memberi pengalaman 

yang seolah-olah para siswea mengalaminya, (3) mengembangkan daya imajinasi 

siswa, dan (4) membentuk jiwa siswa lebih humanis (Endraswara 2003:168). 

Fungsi tersebut agak bergeser bagi siswa yang lebih besar yaitu usia SMP dan 

SMA. Pada jenjang ini, karya sastra mestinya lebih diupayakan agar  lebih 

berfungsi sebagai dalam perkembangan kejiwaan dan kepribadian siswa.  

Oleh karena pendekatan pragmatik dalam karakteristik kajiannya 

bertumpu pada persepsi pembaca terhadap karya sastra, maka teori belajar yang 

melandasinya adalah teori psikologi kaum humanistik yang ditokohi oleh 

Abraham Maslow dan Carl Rogers (Asri,2012). Teori ini memberikan perhatian 

terhadap manusia (pembelajar) secara maksimal. Prinsip-prinsip psikologi 

humanistik memperlihatkan bahwa peserta didik atau pembelajar adalah unsur 

sentral dalam pendidikan; pembelajar harus diberi kebebasan untuk 

mengembangkan kreativitasnya selama PBM berlangsung. Dengan demikian,  

prinsip psikologi humanistik itu sejalan prinsip yang dianut pendekatan 

pragmatik, yaitu memberikan perhatian terhadap peserta didik sebagai pelaku 
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pelajar (belajar dalam hal ini adalah belajar menganalisis atau mengapresiasi 

karya sastra). 

Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai 

kemanusiaan untuk menyatakan diri (Alwisol 2009;199). Pendekatan humanistik 

mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu 

mengaktualisasikan diri (Alwisol 2009:201).  

 

2.2.4 Metode Pembelajaran Kooperatif 

2.2.4.1 Hakikat Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif bukan gagasan baru dalam dunia pendidikan. 

Sebelum populer sebagai salah satu metode pembelajaran aktif,  metode 

pembelajaran kooperatif  hanya digunakan beberapa guru untuk beberapa tujuan 

tertentu dalam proses pembelajaran. Namun, sampai saat ini sangat banyak 

penelitian yang  telah menunjukkan dan mengidentifikasi bahwa metode 

kooperatif dapat digunakan sebagai metode dalam berbagai proses pembelajaran 

secara efektif pada berbagai tingkatan kelas untuk mengajarkan berbagai jenis 

mata pelajaran.  

 Metode pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang 

menuntun siswa aktif selama proses pembelajaran. Metode ini juga mengarahkan 

siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain. Pembelajaran kooperatif merupakan  

suatu metode pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan 

pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga 
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dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan 

meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar (Fatimah: 2016).  

 Slavin (1995: 2) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif bukanlah 

ide baru dalam pendidikan. Sebelum  ini hanya digunakan sesekali oleh guru 

untuk tujuan terbatas, seperti dalam pemberian tugas proyek atau laporan 

berkelompok. Namun, penelitian selama dua puluh tahun terakhir telah 

mengidentifikasi  bahwa metode pembelajaran kooperatif  efekstif digunakan 

secara pada setiap jenjang  kelas untuk mengajarkan setiap jenis konten. Slavin 

(1995: 4) juga menambahkan bahwa ide pembelajaran kooperatif adalah “jika 

ingin sukses sebagai tim, siswa akan mendorong dan membantu rekan tim mereka 

untuk melakukan tugasnya dan menjadi unggul ". Dari pendapatnya ini jelas 

bahwa siswa harus bekerja sama dan saling memotivasi untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 Lundgren (1994: 9) secara terperinci menunjukkan perbedaan 

pembelajaran  menggunakan  metode  pembelajaran kooperatif  dan pembelajaran 

tradisional dalam tabel berikut.  

Tabel 2.1 Perbedaan Pendekatan Kooperatif  dan Pendekatan Tradisional 

Pendekatan Koopertif Pendekatan Tradidional  

  Dukungan  Langsung 

mengalihkan pertanyaan Jawab pertanyaan 

Mengajarkan keterampilan sosial Membuat aturan 

Mengelola konflik Disiplin 

Saling ketergantungan terstruktur Mendorong kemandirian 

membantu siswa mengevaluasi kerja 

kelompok 

Evaluasi individu 

Struktural kontroversi mengarahkan pengkajian dan diskusi 

Menyediakan sumber daya Berfungsi sebagai sumber daya utama 
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 Perbedaan  metode  pembelajaran kooperatif  dan pembelajaran 

tradisional  menurut Lundgren tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran 

kooperatif mengajarkan siswa untuk mencapai keberhasilan bersama, saling 

memotivasi dan memberi dukungan, dan terutama mewujudkan salah satu pilar 

pendidikan yang telah ditentukan UNESCO, yakni belajar untuk hidup bersama-

sama (Learning to life together).  

 Sementara Olsen and Kagan (1992: 1)  serta Roger dan David Johnson  

dalam Lie (2010:31) menyatakan bahwa tidak semua kerja kelompok dapat 

dianggap kooperatif  learning. Olsen and Kagan (1992: 1)  menambahkan bahwa 

Pembelajaran kooperatif bukan hal yang biasa atau tidak umum, siswa bebas 

berdiskusi. Pembelajaran kooperatif disusun secara terstruktur dengan cermat, 

sehingga setiap siswa berinteraksi dengan siswa lain dan semua siswa termotivasi 

untuk saling meningkatkan kemampuan belajar. 

 Atas dasar hal tersebut, Olsen and Kagan (1992: 8) mendefinisikan 

pembelajaran kooperatif  sebagai kelompok belajar yang  memiliki aktivitas yang 

terorganisasi.  Secara lengkap disampaikan oleh Olsen dan Kagan (1992) bahwa  

pembelajaran tersebut bergantung pada pertukaran struktur sosial informasi antara 

siswa dalam kelompoknya.  Sistem pembelajaran kooperatif mengarahkan setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan termotivasi 

untuk meningkatkan pembelajaran siswa lain. 

 Tiga manfaat penting  pembelajaran kooperatif  menurut  Olsen and Kagan 

(1992: 7) adalah  (1) pembelajaran kooperatif  menyediakan alternatif cara 
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interaksi antara siswa yang sangat banyak, (2) Tertuju pada  konten area 

pembelajaran dan kebutuhan pengembangan bahasa dalam kerangka organisasi 

yang sama; dan (3) Berbagai cara untuk menyusun latihan siswa dengan materi 

pelajaran yang dapat meningkatkan peluang untuk tugas  individual, seperti 

menyediakan klarifikasi teman sebaya.  

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai sistem dan cirikhas 

pembelajaran kooperatif yang sudah ada, Gillies (2016:41) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif secara luas diakui sebagai praktik pedagogis yang 

meningkatkan kemampuan sosial  dan pembelajaran di kalangan siswa dari pra-

sekolah hingga  tingkat tersier dan lintas mata pelajaran yang berbeda domain. 

Metode pembelajaran kooperatif ini melibatkan siswa bekerja sama untuk 

mencapai hal dan tujuan yang sama atau menyelesaikan tugas kelompok, yang 

mana  dan tugas yang akan mereka lakukan tidak dapat diselesaikan sendiri. 

 Sementara Suprijono (2009: 61) mengungkapkan bahwa pengembangan 

pembelajaran dengan metode kooperatif bertujuan mencapai hasil belajar berupa 

prestasi akademik, toleransi, menerima keberagaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial.  

  

2.2.4.2. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Johnson and Johnson dalam Isjoni (2009: 23) pembelajaran 

kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas di dalam kelas ke dalam 

suatu kelompok kecil agar dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang 

mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. 
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Meskipun demikian, metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar 

belajar kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembelajaran biasa. 

 Sementara Kagan (1994) dan Olsen and Kagan (1992) mengemukakan 

lima elemen dalam  Cooperative Learning yakni (1) Positive Interdependence 

saling ketergantungan positif (tenggelam atau berenang bersama), (2) Interaksi 

tatap muka atau interaksi promotif (saling memajukan kesuksesan), (3) tanggung 

jawab perseorangan dan kelompok ( tidak membonceng! Tidak bermalas-

malasan), (4)  Hubungan kominikasi antar anggota dan kecakapan kelompok 

kecil, dan (5) Pengeloaan  kelompok.   

 Hal tersebut senada dengan pendapat Roger  dan David Johnson dalam Lie 

(2004) . Untuk mencapai hasil yang maksimal, terdapat lima unsur model 

pembelajaran yang harus diterapkan. Lima unsur model pembelajaran haus 

diterapkan, yakni: saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab 

perseorangan, (3)tatap muka, (4) komunikasi antar anggota, (5) evaluasi proses 

kelompok. 

1. Saling ketergantungan positif, yakni untuk menciptakan kelompok kerja yang 

efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri dan saling bekerjasama 

dalam kelompok, siswa dalam kelompok saling bekerjasama dan mereka 

menyadari bahwa diantara mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam 

bekerja untuk mencapai kesuksesan bersama. 
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2.  Tanggung jawab perseorangan, yakni seorang guru dalam pembelajaran 

kooperatif perlu membuat tugas sedemikian rupa agar setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab untuk belajar dan mengembangkan kemempuan 

mereka masing-masing sebagai sumbang saran dalam kelompok untuk 

mencapai kesuksesan bersama.  

3. Tatap muka, yakni setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu 

muka dan berdiskusi, saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam 

kegiatan tatap muka dan interaksi antar pribadi. 

4. komunikasi antar anggota, yakni menghndaki agar para pembelajar dibekali 

dengan ketrampilan berkomunikasi, karena tidak setiap siswa mempunyai 

keahlian mendengarkan dan berbicara.  

5. Evaluasi proses kelompok, yakni pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus 

bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok  agar selanjutnya 

bisa bekerjasama secara efektif.  

 Setiap siswa dalam pembelajaran  kooperatif akan mempunyai tanggung 

jawab untuk tugasnya apabila dilakukan  dengan menganut unsur-unsur tersebut 

secara sempurna serta berpeluang mempunyai pengetahuan yang lain melelui 

kelompok yang berbeda.  

 Menurut Kagan, struktur pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa 

untuk bekerja sebagai tim, partner, teman sekelas. Struktur ini memberdayakan 

peserta didik untuk bekerja untuk bersama-sama dalam belajar bahasa .Dengan 

berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif, siswa (peserta didik) tidak frustrasi 

sendiri, mereka saling mendukung dalam  menemukan cara untuk memecahkan 
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masalah bahasa dan belajar untuk mengatasi tantangan bahasa sebagai sebuah 

kelompok (Davoudi dan Mahinpo, 2012: 1139). 

  Guru memainkan peran yang menentukan dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif yang efektif. Peran guru dalam metode pembelajaran 

kooperatif benar-benar (lebih kompleks) berbeda dari metode tradisional karena 

pembelajaran kooperatif  tidak hanya membangun  individu  siswa tetapi juga 

pembangunan sosial. (Muamaroh, 2016:161). Davidson menyatakan bahwa guru 

harus memulai kerja kelompok; agar siswa bekerja sama dan saling membantu, 

baru mempersiapkan materi dan tugas, dan mengevaluasi kinerja siswa 

(Muamaroh, 2016:161).  Materi harus disusun agar setiap siswa dapat bekerja 

untuk memberikan sumbangan pemikirannya kepada kelompoknya. Guru harus 

mengatur ruang kelas agar setiap anggota kelompok duduk berdekatan sehingga 

dapat bekerja dengan nyaman. Jarak antara kelompok yang satu dengan yang lain 

jangan terlalu berdekatan agar tidak saling mengganggu. 

 Berdasarkan uraian tentang metode pembelajaran kooperatif tersebut, 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran ini tidak hanya sekadar belajar 

kelompok, melainkan ada tanggung jawab individual pada saat pengukuran 

keberhasilan kelompok. Pelaksanaan kolaborasi antar individu juga dilakukan 

berdasarkan prosedur yang pasti dan sesuai jenis metode kooperatif yang 

digunakan. Dengan segala cirikhasnya, metode ini sangat kredibel untuk 

mengembangkan karakter toleransi. 

 faktor-faktor yang membantu dan berkontribusi terhadap keberhasilan 

pembelajaran kooperatif menurut (Gillies, 2016) berfokus pada penerapan 
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elemen-elemen kunci yang mendukung keberhasilan pembelajaran kooperatif dan 

peran yang dimainkan guru dalam mengembangkan pemikiran dan pembelajaran 

siswa saat menerapkan praktik pendidikan dengan pembelajarn kooperatif di kelas 

mereka. 

 Bukti keberhasilan pembelajaran kooperatif sebagai praktik pedagogis dan 

pembelajaran sangat didukung dengan meta-analisis oleh Johnson et al, Johnson 

and Johnson , Roseth dkk., dan Slavin dalam Gillies (2016). Mereka 

membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh siswa ketika mereka bekerja sama 

dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama adalah keberhasilan 

memperoleh pencapaian yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar 

daripada bekerja sendirian.  

 Bahkan, Johnson et al.dalam Gillies (2016) menunjukkan bahwa di 

sekolah, peluang bagi siswa untuk bekerja dalam situasi memperoleh pengalaman 

saling ketergantungan positif akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada 

situasi kemerdekaan negatif.  Saran ini terutama berkaitan dengan siswa sekolah 

menengah yang cenderung mengalami penurunan motivasi yang signifikan setelah 

transisi dari sekolah dasar. Kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan siswa 

lain dapat membantu memperbaiki tren penurunan motivasi belajar tersebut. 

 

2.2.4.3 Pembelajaran Kooperatif dalam Pengajaran Sastra 

 Pembelajaran kooperatif terus meningkat menjadi bentuk pembelajaran 

aktif yang populer dalam dunia ilmu pendidikan. Saat ini pembelajaran kooperatif 
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telah dilaksanakan di institusi- institusi akademik dan dalam berbagai bidang 

akademik.  

 Implementasi pembelajaran kooperatif  yang dilaksanakan di berbagai 

belahan dunia dalam berbagai bidang ilmu tampak pada berbagai hasil penelitian 

yang menerapkan metode pembelajaran tersebut.  

 Hasil penelitian (Hossain &Tarmizi) 2013: 473 menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif dapat dengan sukses meningkatkan prestasi dalam 

pembelajaran matematika di Bangladesh. Pembelajaran kooperatif memiliki efek 

yang signifikan dalam prestasi matematika dan sikap dalam pembelajaran 

matematika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kemajuan besar dalam 

peningkatan prestasi dan sikap dalam belajar matematika.  

 Hasil penelitian Tsay dan Brady (2010: 78) tentang penerapan 

pembelajaran kooperatif di Northeastern University , Boston, Amerika Serikat  

menunjukkan Ada hubungan antara pembelajaran kooperatif dan peningkatan 

akademik di sekolah tinggi, teutama di bidang komunikasi. Temuan penelitian 

menunjukkan hubungan yang positif dan  signifikan antara partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran kooperatif dengan tingkat nilainya.  

 Sementara hasil penelitian penerapan pembelajaran kooperatif di Pakistan 

oleh Gull & Shehzad(2015: 246) menunjukkan bahwa aktifitas dalam 

pembelajaran  kooperatif memiliki efek positif dalam peningkatan prestasi 

akademik siswa.  Hasil ini menunjukkan bahwa guru di bidang pendidikan harus 

memberikan perhatian yang serius  mengenai keuntungan pembelajaran 

kooperatif. 
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 Melalui penelitiannya, Gull & Shehzad telah membuktikan efektivitas 

pembelajaran kooperatif dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil 

penelitiannya tersebut, Gull & Shehzad (2015: 247) menyampaikan berbagi saran 

bagi penelitian selanjutnya  mengenai pembelajaran kooperatif: (1) Metode 

pembelajaran kooperatif sangat disarankan untuk digunakan dalam ilmu sosial, (2) 

Penelitian dengan subjek pendidikan harus dilakukan pada sampel besar untuk 

meningkatkan generalisasi dari temuan untuk, (3) penelitian masa depan 

seharusnya harus fokus pada perbandingan antara berbagai model pembelajaran 

koperatif, (4) Intervensi pembelajaran kooperatif harus diberikan dalam jangka 

waktu yang lama untuk meninjau efektivitasnya. 

 Berkaitan dengan pembelajaran sastra, pembelajaran kooperatif sangat 

relevan digunakan guru sastra terutama dalam memenuhi tugas guru sebagai 

pembimbing siswa untuk mencintai dan mengapresiasi sastra. Ada dua tugas guru 

dalam mengajarkan sastra. Pertama adalah mendidik siswa, membimbing siswa 

agar mampu mencintai sastra dan mengapresiasi sastra secara benar. Tugas kedua 

adalah membekali diri agar mampu mengapresiasi sastra (Sumardi dan Zaidan 

(1997: 11). Dalam hal ini tugas membimbing siswa harus ditempuh guru dengan 

sungguh-sungguh dan penuh kreativitas dan inovasi agar tujuan pembelajaran 

sastra tercapai. Rahmanto (1992: 78-79) menyatakan bahwa untuk mempermudah 

pemahaman siswa terhadap fiksi (novel) salah satunya diperlukan metode yang 

bervariasi. 

 Metode pembelajaran kooperatif secara tidak langsung mengembangkan 

sikap demokratis yang didalamnya terdapat sikap-sikap toleransi, independensi, 
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dan saling ketergantungan positif dalam pembelajaran. Sikap tersebut terbentuk 

dengan sistem kooperatif yang melibatkan siswa dalam bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan bersama atau  menyelesaikan tugas dalam kelompok dan tugas 

yang mereka akan tidak sanggup diselesaikan sendiri.  Sumardi dan Zaidan(1997: 

18) menyatakan bahwa sikap demokratis dalam pengajaran sastra memberi 

keuntungan, yakni lebih memungkinkan berkembangnya kreativitas siswa dalam 

menanggapi karya sastra.  

 Pembelajaran kooperatif sangat baik digunakan dalam berbagai 

pembelajaran, tidak terkecuali dalam pembelajaran sastra. Kegiatan yang bersifat 

kooperatif dalam pembelajaran sastra telah dianjurkan sejak sebelum millennium 

kedua. Penerapan pembelajaran kooperatif  dalam pembelajaran sastra telah 

disampaikan Rahmanto(1992).  Rahmanto (1992: 79) menjelaskan bahwa sistem 

pembelajaran berkelompok menjadi metode yang tepat agar setiap siswa dapat 

berperan serta dalam pembelajaran apresiasi fiksi. Setiap kelompok sebaiknya 

mendapatkan tugas yang berbeda.  Rahmanto (1992: 75) juga  mengimbau bahwa 

dalam pengajaran mengidentifikasi tema dalam fiksi (novel maupun cerpen) 

hendaknya tidak langsung diberikan guru. Siswa harus dibiarkan tumbuh 

kesadarannya melalui hasil pengalaman mereka menggauli fiksi lewat diskusi-

diskusi yang terarah dan cermat, yang berkesinambungan.  

 Secara umum Rahmanto (1992: 81) mengapresiasi sistem pembelajaran 

kooperatif terutama pada teknik diskusi. Ia menjelaskan bahwa dalam pengajaran 

sastra, diskusi merupakan sarana pengkajian persoalan yang perlu dikembangkan 

setiap guru sastra. Pengkajian ulang lewat diskusi berkelompok cukup menarik 
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terutama jika diarahkan untuk membahas situasi riil.  Dalam pembelajaran satra 

yang menerapkan diskusi sastrasiswa diharapkan dapat mengungkap pendapat- 

pendapat yang beralasan untuk kemudian disajikan pada masyarakat umum. 

Bahkan, berkaitan dngan materi dan tujuan diskusi dalam pembelajaran apresiasi 

sastra Rahmanto berpendapat bahwa dalam diskusi sastra tidak hanya 

membicarakan masalah atau hanya sekadar mengungkapkan pandangan, tetapi 

merupakan aktivitas yang berdisiplin. 

  Juliyana(2013)  menyatakan bahwa pembelajaran memahami unsur 

intrinsik  novel remaja meningkat  dengan penerapan salah satu teknik dalam 

pembelajaran kooperatif. Teknik Jigsaw sangat tepat digunakan dalam 

pembelajaran memahami unsur intrinsik  novel remaja karena siswa lebih leluasa 

bekerja dalam kelompoknya dan memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya 

masing-masing serta rasa bekerjasama yang baik. 

 Simpulan dari penelitian Rosalia (2017) menunjukkan bahwa hasil belajar 

yang menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dari 

hasil belajar yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi Unsur-

unsur cerita di kelas V Sekolah Dasar (SD N) 13 Kapalo Koto Padang.  

 Huda (2014:111) menyatakan bahwa hasil pembelajaran siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw lebih memuaskan  

karena dengan menggunakan model ini siswa menjadi lebih mengembangkan 

kreativitas dalam pembelajaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa bahwa sinergi 

yang muncul melalui kerja sama dalam pembelajaran kooperatif (cooperatif 

learning) akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar daripada melalui 
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lingkungan kompetitif individual.  Selain itu siswa juga tertantang dalam 

mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelebihan dari 

model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw adalah dapat memecahkan masalah 

menurut daya pikir siswa dan dapat menjadikan suasana belajar lebih akrab, 

seperti kerja sama dalam berdiskusi kelompok, toleransi, komunikasi, dan 

menerima serta menghargai pendapat orang lain. 

 Mujiantini, Setiawan,  dan  Hastuti (2013) mengadakan  penelitian tentang 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe learning together untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Mranggen 03 

Sukoharjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe learning together dapat meningkatkan kualitas proses dan kualitas 

hasil siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

 Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan Nurcahyati (2013)  

menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share, keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 

Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/ 2014 mengalami 

peningkatan. Artinya dapat ditarik simpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan 

menulis pantun. 

 Syaifurrohman, Tahir, dan Patekkai (2013) meneliti tentang efek salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif dalam membaca cerita. Hasil penelitiannya  

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca cerita fiksi di kelas IV SDN 2 

Terpencil Eeya kecamatan Palasa. 

 Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan saran dari berbagai peneliti 

tersebut, implementasi pembelajaran kooperatif sangat tepat diterapkan dalam 

pembelajaran apresiasi berbagai genre sastra, tidak terkecuali apresiasi cerpen.  

Berkaitan dengan pembelajaran apresiasi sastra khususnya cerpen, terdapat 

penelitian yang di Bali tentang penerapan pembelajaran kooperatif dalam 

pembelajaran apresiasi cerpen. Hasil penelitian yang telah dilakukan Udayani, 

Martha, dan Gunatama ( 2016) menyimpulkan dua hal: (1) Dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Jigzaw terbukti dapat meingkatkan hasil belajar 

apresiasi sastra cerpen siswa kelas IX 3 SMP Widiatmika. Selain itu , (2) respons 

siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Jigzaw II tergolong sangat 

positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model pembelajaran ini dapat 

disarankan untuk guru dalam meningkatkan inovasi pembelajaran dan juga hasil 

belajar apresiasi sastra cerpen siswa.  

 

2.2.5 Pendidikan Karakter 

2.2.5.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau 

latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Mudyoharjo, 2002:11). 
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Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu merupakan suatu 

usaha yang betul-betul disadari, diusahakan, dan direncanakan bukan hanya 

merupakan suatu kebiasaan atau kebetulan.  

Adapun definisi tentang karakter telah dipaparkan oleh pemerintah dan 

para pakar. Puskur Balitbang Kemendiknas (2010:3) mendefinisikan karakter 

adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri 

atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat 

dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Hidayatullah (2010:13) menyatakan 

bahwa karakter  adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain. Sulhan (2010:1) 

menyatakan karakter sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain. Munir (2010:3) menyatakan bahwa 

karakter adalah sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang 

melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan.  Di dalam 

Kebijakan Nasional RI sebagaimana dikutip oleh Winataputra (2010) karakter 

diartikan sebagai  nilai-nilai yang khas-baik yang terpateri dalam diri dan 

terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil 

olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau 

sekelompok orang. Dengan demikian, karakter meliputi sifat-sifat kejiwaan yang 
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begitu luas yang sudah tertanam dalam diri seseorang sehingga menjadi ciri khas 

seseorang. 

Berdasarkan paparan di atas, maka pendidikan karakter  dapat dinyatakan 

sebagai usaha secara sadar untuk menanamkan, membentuk, membangun, dan 

membina berbagai sifat kejiwaan manusia yang baik, sehingga memiliki ciri khas 

sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan karakter berusaha untuk 

mengembangkan sifat-sifat kejiwaan manusia yang baik, dan mengurangi atau 

bahkan menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. 

  

2.2.5.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Agar pendidikan karakter benar-benar efektif dalam mencapai tujuan, 

maka pelaksanaan pendidikan hendaknya mengikuti atau menerapkan berbagai 

prisnsip pendidikan karakter. Kemendikbud  (2010:11) menyebutkan  prinsip-

prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa adalah (1) berkelanjutan,  (2) melalui semua mata pelajaran, 

pengembangan diri, dan budaya sekolah,  (3) nilai tidak diajarkan tetapi 

dikembangkan, dan  (4) proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif 

dan menyenangkan. Prinsip berkelanjutan mengandung makna bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses 

panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan 

pendidikan. Prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan 

karakter  bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap 



110 
 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Prinsip nilai tidak diajarkan tetapi 

dikembangkan mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter 

bangsa bukanlah bahan ajar biasa,  artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok 

bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, 

prosedur, ataupun fakta seperti dalam  mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, 

PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, dan 

ketrampilan. Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Prinsip proses pendidikan 

dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan   menyatakan bahwa 

proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik 

bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap 

perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa 

proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa 

senang dan tidak indoktrinatif. 

 Lickona (1996) menyebutkan 11 prinsip dasar untuk memandu sekolah 

dalam menerapkan pendidikan karakter. Sebelas prinsip itu adalah:  (1) 

pendidikan Karakter meningkatkan nilai etis inti sebagai dasar  karakter yang 

baik, (2) karakter harus komprehensif meliputi  berpikir,  berperasaan,  dan  dan 

berperilaku, (3) pendidikan karakter efektif membutuhkan pendekatan yang 

disengaja, proaktif dan komprehensif yang mengembangkan nilia-nilai inti dalam 

semua fase kehidupan sekolah, (4) sekolah harus menjadi komunitas peduli, (5) 

untuk mengembangkan karakter, siswa perlu peluang untuk “moral action”, (6) 

pendidikan karakter yang efektif meliputi kurikulum akademik yang bermakna 
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dan menantang yang menghormati semua peserta didik dan membantu mereka 

sukses,  (7) pendidikan karakter harus berusaha untuk mengembangkan motivasi 

intrinsik mahasiswa, (8) staf sekolah harus menjadi komunitas belajar dan moral 

yang bertanggung jawab  terhadap pendidikan karakter dan mencoba untuk 

mematuhi  nilai-nilai inti yang sama dengan panduan mahasiswa, (9) pendidikan 

karakter membutuhkan kepemimpinan moral dari staf dan mahasiswa, (10) 

sekolah harus merekrut orang tua dan anggota masyarakat sebagai mitra penuh 

dalam upaya membangun karakter, dan  (11) evaluasi pendidikan karakter harus 

menilai karakter sekolah, staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana 

mahasiswa  menunjukkan karakter yang baik.  

 

2.2.5.3 Nilai-Nilai  Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memiliki cakupan yang luas. Lickona (1992:53) 

menyebutkan karakter yang baik meliputi moral knowing,  moral feeling,  dan 

moral action. Moral knowing  meliputi moral kesadaran, pengetahuan nilai moral, 

pengambilan sudut pandang, moral dalam beralasan, membuat keputusan, dan 

pemahaman diri. Moral feeling  meliputi suara hati, penghargaan diri, empati, 

mencintai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahhatian. Adapun moral action 

meliputi kompetensi, kehendak, dan kebiasaan. Dengan kata lain, pendidikan 

karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik 

(moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good 

(moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter 
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menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan 

dilakukan. 

Puskur Balitbang Kemendiknas (2010:9) telah mengidentifikasi 18 nilai 

pendidikan budaya dan karakter berdasarkan keempat sumber nilai yaitu agama, 

pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut dipaparkan 

dalam tabel berikut.  

 

Tabel 2.2 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukundengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras  Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

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

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komuniktif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 
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 bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung-jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

 

2.2.5.4 Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran  

Pendidikan karakter merupakan salah satu pilar dalam pembangunan 

karakter. Winataputra (2010) menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa 

memiliki cakupan dan tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat 

multidimensional. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan karakter ini sangat 

luas karena memang secara substantif dan operasional terkait dengan 

pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat 

multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga 

saat ini sedang dalam proses “menjadi”.  

Winataputra (2010) menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa 

harus difokuskan pada tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan 

memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat 

Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.  Jatidiri bangsa 

perlu diperkuat karena saat ini terdapat kecenderungan bangsa Indonesia mencela 

dirinya sendirinya, menganggap dirinya sendiri jelek dibandingkan dengan bangsa 
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lain.  Kesatuan Negara RI juga harus dijaga karena Indonesia sangat 

beranekaragam bahasa, ras, etnis, agama, dan sebagainya yang sangat rentan 

terhadap perpecahan. Manusia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat 

sangat diperlukan dalam pembangunan nasional, agar tindak-tindak kriminal, 

korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan lain-lain dapat dielimininasi sampai batas 

sangat minimal. Hal ini akan menjadikan suatu bangsa yang bermartabat, yang 

mampu menghormati diri sendiri, yang  juga akan dihormati oleh bangsa lain. 

Melihat sifat komprehensif dan kompleksitas dari pembangunan 

karakter bangsa tersebut, dalam  Kebijakan Nasional  Pembangunan Karakter 

Bangsa sebagaimana dikutip Winataputra(2010) telah ditetapkan sasaran 

pembangunan. Sasaran pembangunan karakter bangsa meliputi: ranah keluraga, 

satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha, 

dan media massa.  

 Menurut kebijakan tersebut pendidikan karakter dilaksanakan dengan 

menerapkan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Khusus untuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial 

dan Budaya Dasar, sesuai dengan misi kurikulernya, mengembangkan karakter 

harus menjadi fokus utama, sehingga pengembangan karakter harus menjadi 

dampak pembelajaran (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant 

effect). Adapun untuk mata pelajaran lain, yang memiliki misi akademik utama, 

harus juga diyakini memiliki dampak pengiring bagi berkembangnya karakter 

siswa.  
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2.2.5.5 Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sastra 

 Pembelajaran kemampuan bersastra merupakan salah satu materi pelajaran 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan KTSP/Kurikulum 2006 

(BSNP,2006), materi ini meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis tentang sastra.  Sebagai contoh, materi mendengarkan sastra adalah: 

mengidentifikan unsur sastra suatu cerita yang disampaikan secara langsung atau 

melalui rekaman; mengidenstifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang 

disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman; mengungkapkan isi suatu 

puisi yang disampiakan secara lansung atau melalui rekaman, dan sebagainya. 

Materi berbicara yang terkait dengan sastra antara lain: membahas cerita pendek  

melalui kegiatan diskusi; mengungkapkan pendapat terhadap puisi melalui 

diskusi;  menghubungkan isi puisi dengan realitas alam, sosial budaya, dan 

masyarakat melalui diskusi; mengungkapkan wacana sastra dalam bentuk 

pementasan drama, dan sebagainya. Materi membaca yang berkaitan dengan 

sastra antara lain: menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat; 

menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan; 

menbandingkan unsur instrinsik dari novel dan hikayat; dan sebagainya. Adapun 

materi menulis yang berkaitan dengan sastra antara lain: menarasikan pengalaman 

manusia dalam bentuk adegan dan latar pada naskah drama; menulis karangan 

berdasarkan kehidupan diri sendiri dalam cerpen; menulis  karangan berdasarkan 

pengalaman orang lain dalam bentuk cerpen;menulis puisi lama dengan 

memperhatikan bait, irama, dan rima; menulis puisi baru dengan memperhatikan 

bait, irama, dan rima.  
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 Materi pembelajaran bersastra dapat diberi muatan  pendidikan karakter 

bahkan dapat mengembangklan karakter para siswa. Timothy Linter (2011) telah 

membuktikan bahwa sastra dapat digunakan dalam mengembangkan karakter  

toleransi, rasa hormat, pengertian, dan menghargai perbedaan.  O‟Leary (2012) 

membuktikan bahwa karya sastra dapat meningkatkan rasa percaya diri dan rasa 

kepemilikan yang lebih besar pada informan, memperkuat hubungan antar 

personal dalam organisasi, dan meningkatkan kemampuan bercerita. Anderson 

(2004) juga membuktikan bahwa karya sastra dapat digunakan untuk 

mengembangkan karakter hormat, empati, dan kolaboratif perawat-klien 

hubungan berdasarkan kepercayaan dan komunikasi.  Munaris (2011) juga telah 

menemukan bahwa  cerita dalam  “Kecil-kecil Punya Karya” mengandung nilai 

pendidikan karakter yaitu: beriman dan bertaqwa kepada Allah,  sportivitas, orang 

yang punya sifat iri dan usil bisa berakibat buruk pada dirinya, kedewasaan dan 

ketepatan memilih orang, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, rasa 

bertanggung jawab, sikap menerima kelebihan orang lain, hidup mandiri, tidak 

putus asa, dan terimalah saran dari siapapun asal saran tersebut membawa 

kebaikan. Mesisusri; Asri; Ismail (2012)  juga telah membuktikan bahwa Novel 

Malaikat-Malaikat Penolong Karya Abdulkarim Khiaratullah mengandung nilai 

pendidikan karakter yaitu: jujur, toleransi,  kerja keras,  kreatif, rasa ingin tahu, 

bersahabat/ , komunikatif, cinta damai, peduli sosial,  dan tanggung jawab.  

 Muatan pendidikan karakter dalam karya sastra dapat sebagai misi 

akademik utama sehingga pembentukan karakter menjadi dampak pembelajaran 

utama maupun sebagai dampak pengiring. Muatan pendidikan karakter 
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merupakan dampak pembelajaran utama terlihat pada kompetensi dasar yang 

ingin diraih, misalnya: menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-cerpen 

dalam satu buku kumpulan cerpen (KD kelas IX semester 1), menemukan nilai-

nilai cerita pendek melalui kegiatan diskusi (KD kelas X semester 1), 

menganalisis keterkaitan unsur instrinsik suatu cerpen dengan kehidupan sehari-

hari (KD kelas X semester 1), dan sebagainya. Pembelajaran  untuk meraih KD-

KD ini secara langsung siswa diajak untuk menganalisis dan menemukan  nilai-

nilai kehidupan yang diharapkan dapat dihayati dan selanjutnya menimbulkan 

sikap tertentu dalam menghadapi kehidupan. Adapun muatan pendidikan karakter 

sebagai dampak pengiring terdapat pada semua kompetensi dasar, misalnya: 

menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, rima, dan irama (KD kelas X 

semester 1), membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran penginderaan, 

perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui diskusi (KD kelas X semester 2), dan 

sebagainya. Dampak pembelajaran ini memang tidak secara langsung dapat 

mempengaruhi atau membentuk watak siswa, tetapi sedikit demi sedikit akan 

mempengaruhi sikap siswa`dalam menghadapi kehidupan. 

Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pembelajarn 

sastra juga sarat dengan pendidikan karakter.  Rumusan Kompetensi Inti (KI)  

sarat dengan pendidikan karakter. Misalnya, Kompetensi Inti pada kelas X 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter antara lain:  menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya (KI-1), menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
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dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia (KI-2), memahami , menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah  (KI-3), mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan  (KI-4) 

(Kemendikbud,2013d:41-42). Begitu pula,  dalam rumusan Kompetensi Dasar 

(KD) pada Kurikulum 2013 juga menggambarkan nilai pendidikan karakter yang 

mestinya diraih dalam pembelajaran. 

 

2.2.5.6 Pendidikan Karakter Toleransi   

Toleransi merupakan salah satu nilai pendidikan karakter yang perlu 

ditanamkan kepada siswa. Kemendikbud  (2010: 9) menyebutkan toleransi 

merupakan salah satu dari 18  nilai karakter bangsa yang menjadi pusat perhatian 

di sekolah yang harus dimiliki oleh para siswa. Toleransi  penting untuk 

ditanamkan di sekolah. 

Berbagai definisi karakter toleransi dipaparkan sebagai berikut. Toleransi 

adalah sifat atau sikap toleran (Alwi,dkk 2002:1204). Adapun toleran adalah 
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bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) 

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang 

berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Alwi dkk. 2002:1204). 

Kemendikbud  (2010:9) merumuskan nilai toleransi adalah “Sikap dan tindakan 

yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya”.  

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah 

sifat, sikap, dan tindakan yang menghargai dan atau membiarkan adanya 

perbedaan dengan diri seseorang. Perbedaan ini bisa meliputi perbedaan pendapat, 

kepentingan, keinginan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya.  Orang yang 

toleran adalah orang yang memiliki sifat, sikap, dan tindakan yang menghargai  

berbagai perbedaan, terutama perbedaan dengan dirinya sendiri.   

Toleransi perlu digalakkan dalam pembelajaran di sekolah. Kemendikbud 

(2010:26) telah menyusun indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam 

mengembangkan karakter toleransi. Indikator sekolah itu adalah: (1) Menghargai 

dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan 

kemampuan khas; (2)  Memberikan perlakuan yang sama terhadap stakeholder 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan status ekonomi. 

Adapun indikator kelasnya adalah:  (1) Memberikan pelayanan yang sama 

terhadap seluruh warga kelas tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

status sosial, dan status ekonomi; (2)  Memberikan pelayanan terhadap anak 

berkebutuhan khusus;  (3) Bekerja dalam kelompok yang berbeda. 
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Kemendikbud juga telah menyusun indikator keberhasilan pengembangan 

nilai pendidikan karakter sejak SD, SMP, dan SMA. Kemendikbud (2010:33) 

memaparkan indikator keberhasilan pendidikan toleransi untuk SD kelas 1-3 

adalah: (1) tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, (2)  

mau bertegur sapa dengan teman yang berbeda pendapat,  (3) membantu teman 

yang mengalami kesulitan walaupun berbeda dalam agama, suku, dan etnis, dan   

(4) menerima pendapat teman yang berbeda dari pendapat dirinya. Adapun 

indikator keberhasilan pendidikan toleransi untuk SD kelas 4-6 adalah:  (1) 

menjaga hak teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ajaran agamanya,  

(2) menghargai pendapat yang berbeda sebagai sesuatu yang alami dan insani,  (3) 

bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, dan etnis dalam 

kegiatankegiatan kelas dan sekolah, dan (4) bersahabat dengan teman yang 

berbeda pendapat.  Indikator keberhasilan pendidikan toleransi di SMP adalah: (1) 

Tidak menggangu teman yang berbeda pendapat, (2) menghormati teman yang 

berbeda adat-istiadatnya,  dan (3) bersahabat dengan teman dari kelas lain. 

Adapun indikator keberhasilan pendidikan toleransi di SMA adalah: (1) memberi 

kesempatan kepada teman untuk berbeda pendapat, (2) bersahabat dengan teman 

lain tanpa membedakan agama, suku, dan etnis, (3) mau mendengarkan pendapat 

yang dikemukakan teman tentang budayanya, dan (4) mau menerima pendapat 

yang berbeda dari teman sekelas. 
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2.2.6 Pembelajaran Cerpen dengan Pendekatan Pragmatik- Kooperatif 

 Berdasarkan  paparan di atas, maka dalam penelitian ini disusun model 

pembelajaran cerita pendek yang menerapkan pendekatan pragmatik  sastra 

dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter toleransi. Model 

pembelajaran ini merupakan model modifikasi dari model analisis, respons, dan 

kreativitas.  

Asri (2012) menyatakan  bahwa pembelajaran apresiasi sastra yang 

berdasarkan kepada pendekatan pragmatik adalah analisis, respons dan kreativitas. 

Setiap bahan ajar (karya puisi) dibaca, dianalisis, direspons, dan dikomunikasikan 

secara kreatif oleh peserta didik.  

Sementara pembelajaran kooperatif adalah memberdayakan peserta didik 

untuk bekerja bersama-sama dalam belajar apresiasi sastra (cerpen). Kerja sama 

peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dengan saling mendukung dalam  

menemukan cara untuk memecahkan masalah dalam apresiasi dan memiliki 

tanggung jawab individual. 

Asri (2012) menyatakan bahwa pola atau bentuk pembelajaran dalam 

pendekatan pragmatik terbagi ke dalam lima tahap, yaitu (1) tahap orientasi,  (2) 

tahap konkretisasi, (3) tahap komprehensif, (4) tahap orasi, dan (5) tahap 

redeskripsi. Tahap orientasi  melalui kegiatan membaca dan merespons 

berdasarkan persepsi personal peserta didik. Tahap konkretisasi melalui kegiatan 

inventarisasi bangun struktur. Tahap  komprehensif melalui kegiatan analisis. 

Tahap orasi melalui kegiatan diskusi kelas. Tahap redeskripsi adalah membahas 
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makna lebih mendalam berdasarkan masukan-masukan pada saat diskusi. Pola 

tersebut digambarkan dalam bagan berikut.  

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap  4 Tahap 5 

Persepsi 

personal 

dan orasi 

Inventarisasi 

untuk 

konkretisasi 

klasifikasi dan 

komprehensi 

Orasi: yaitu 

mendiskusikan 

hasil tahap 3 

Redeskripsi dan 

penggambaranm 

ulang. 

 

Gambar 2.1 Model Pembelajaran Pragmatik Menurut  Yasnur Asri 

 

Penjelasannya sebagai berikut.  

Tahap 1:   tahap ini untuk mendapatkan  persepsi personal peserta didik terhadap 

prosa fiksi. Peserta didik diberi kesempatan membaca, baik secara 

perseorangan maupun kelompok dan memberi respon masing-masing. 

Tahap 2: peserta didik menganalisis atau mengapresiasi melalui kegiatan 

inventarisasi unsur (intrinsik dan ekstrinsik)  cipta sastra yang 

dibacanya untuk menjawab pertanyaaan-pertanyaan faktual. 

Tahap 3: mengklasifikasikan unsur-unsur yang diinventaris tadi untuk dianalisis 

secara keseluruhan.  

Tahap  4:  peserta didik mendiskusikan hasil analisis yang dibuatnya.  

Tahap 5: peserta didik menggambarkan kembali hasil responsnya untuk mendapat 

gambaran umum tentang fiksi yang dianalisis.   

Metode kooperatif digunakan sebagai kolaborasi pendekatan pragmatik 

tersebut. Metode kooperatif digunakan dalam setiap pelaksanaan tahapan 

pendekatan pragmatik 

Dengan bentuk kegiatan yang seperti itu, peserta didik merupakan pribadi 

pembelajar dan pemberi makna karya sastra yang diapresiasinya. Pendidik dalam 

kegiatan itu berperan sebagai (a) penghadir rangsangan, (b) penyampai pedoman 

dan petunjuk bersifat lentur, (c) memberi dukungan dan pantauan (tut  wuri 

handayani), (d) pendiagnosis kesulitan yang dialami peserta didik, dan (e) pada 
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saat yang tepat harus mampu mengendalikan PBM sesuai dengan tujuan dan hasil 

belajar yang diharapkan. 

 Model inovatif yang disusun dalam penelitian ini adalah modifikasi model 

dengan lima tahap tersebut dengan memasukkan pendidikan karakter toleransi 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi. dan  

mengkolaborasikan metode-metode  pembelajaran kooperatif dalam proses 

pembelajaran. Pendidikan karakter toleransi mewarnai semua tindak pembelajaran 

dari awal sampai akhir. Model pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan 

toleransi digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 2.3 Model Pragmatik-Kooperatif Bermuatan Pendidikan Toleransi 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Persepsi Personal 

 

2. Tahap Inventarisasi 

 

3. Tahap komprehensi 

4. Tahap Orasi 

5. Tahap Redeskripsi 

EVALUASI  HASIL  

Metode Jigsaw/STAD/ 

Berpas 

angan/  diskusi, dll 

Muatan Toleransi Pendekatan Pragmatik Pendekatan Kooperatif 

Cerpen  

KBM  
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Bagan tersebut menggambarkan bahwa  syntax  pembelajaran meliputi: 

tahap persepsi personal, tahap inventarisasi, tahap komprehensi, tahap orasi, dan 

tahap redeskripsi. Setiap tahap menerapkan metode pembelajaran kooperatif yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Setiap tahap memanfaatkan bahan ajar cerita 

pendek yang telah dianalisis mengandung nilai-nilai toleransi.  

 Deskripsi tahapan  pembelajaran apresiasi cerpen drngan pendekatan 

pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan karakter dipaparkan sebagai 

berikut.  

a. Tahap Persepsi Personal 

- Siswa membaca dalam hati cerpen yang telah disediakan  guru secara 

individual. 

- Siswa memberi respon tentang masalah apa yang dipaparkan dalam cerita.  

b. Tahap Inventarisasi  

- Pada tahap ini, guru mengkolaborasikan dengan menggunakan metode 

kooperatif learning tipe tertentu. 

- Siswa menganalisis unsur intrinsik dengan metode  Jigsaw  (Siswa dibagi 

dalam kelompok sesuai dengan topik yang ditetapkan: tema, tokoh, alur, 

latar; selanjutnya masing-masing mengirimkan anggota ke kelompok lain, 

maka terbentuklah kelompok baru dengan topik lengkap, dan masing-

masing melaporkan hasil diskusi pada kelompok pertama).  

c. Tahap komprehensi  

- Pada tahap ini, guru mengkolaborasikan dengan menggunakan metode 

kooperatif learning tipe tertentu. 
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- Siswa menganalisis hubungan antar unsur intrinsik secara berpasangan.  

- Siswa  menganalisis keragaman dalam cerpen.  

- Siswa mengidentifikasi sikap/tindakan toleransi dalam cerpen. 

- Siswa  mengidentifikasi sikap /tindakan intoleransi dalam cerpen 

- Siswa melakukan refleksi seandanya dia menjadi  orang yang mengalami 

seperti tokoh dalam cerita. 

- Siswa memberi tanggapan  nilai toleransi dalam cerpen tersebut. 

d. Tahap Orasi 

-  Pada tahap ini, guru mengkolaborasikan dengan menggunakan metode 

kooperatif learning tipe tertentu.  

- Siswa mendiskusikan secara klasikal hasil analisis.  

(menggunakan model presentasi) 

e. Tahap redeskripsi  

- Pada tahap ini, guru mengkolaborasikan dengan menggunakan metode 

kooperatif learning tipe tertentu. 

- Siswa mengungkapkan/ menggambarkan kembali nilai toleransi yang 

terkandung dalam cerpen. 

Model pembelajaran ini dijelaskan melalui komponen-komponen model 

yang meliputi: struktur pengajaran (syntax), sistem sosial, peran/tugas guru, 

sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring sebagai berikut.  
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Tabel 2.3  

Komponen Model Pembelajaran Apresiasi Cerpen yang Dikembangkan 

No. Komponen Model Uraian 

1 Syntax  Pengajaran  Pembelajaran ini meliputi 5 tahap yaitu tahap orientasi,   tahap 

konkretisasi, tahap komprehensif, tahap orasi, dan tahap 

redeskripsi. Setiap tahap ini dilaksanakan dengan menerapkan 

metode-metode yang sesuai dengan pendekatan kooperatif. 

2 Sistem Sosial Siswa memiliki kesempatan membaca dan menginterpretasikan 

cerita pendek secara individu dan secara kelompok.  Pada saat 

aprasiasi secara individu siswa memiliki penafsiran masing-masing. 

Penafsiran individu ini kemudian didiskusikan di dalam kelompok. 

Disini terjadi interaksi dan kerja sama antar siswa. Pada tahap orasi 

masing-masing siswa menyampaikan hasil penafsirannya  yang 

saling berbeda. Di sinilah pendidikan karakter toleransi 

dilaksanakan. 

3 Peran/Tugas Guru - Menyediakan cerpen yang mengandung unsur pendidikan 

toleransi; 

- Mendorong  siswa melakukan apresiasi cerpen  secara 

individu sehingga muncul interpretasi orisinil dari siswa; 

- Menfasilitasi para siswa melakukan diskusi hasil analisis 

siswa dengan berbagai perbedaan; 

- Mendukung terciptanya pembelajaran yang saling 

menghargai perbedaan; 

4 Sistem Pendukung - Cerita pendek yang berkisah adanya berbagai perbedaan 

yang dapat digunakan untuk bahan pendidikan toleransi. 

- Bahan tayangan: power point tentang analisis unsure 

intrinsik. 

- Bahan tayangan untuk analisis muatan toleransi. 

- Video yang berkisah tentang keanekaragaman Indonesia 

tetapi tetap satu juga.  

- Membutuhkan waktu yang lama. 

5 Dampak  Dampak instruksional : menafsirkan cerita pendek, mengambil 

manfaat positif bagi dirinya, dan penguatan karakter toleransi. 

Dampak pengiring: kemandirian, tekun membaca, berani 

berpendapat, dan kreatif. 

 

Model pembelajaran apresiasi cerita pendek  tersebut akan tergambar dalam 

berbagai perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, untuk melaksanakan model ini 

disusun silabus pembelajaran, RPP, rancangan strategi pembelajaran, rancangan 

materi pelajaran, dan rancangan evaluasi.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan pada kajian teori yang telah dipaparkan di atas,  dapat 

diuraikan secara lengkap deskripsi karangka pikir dalam penelitian ini.  

Kualitas dan kuantitas pembelajaran cerita pendek rendah. Pembelajaran 

mendapat porsi yang sedikit, bersifat teoretis, kurang  memberi kesempatan siswa 

untuk apresiasi, dan 0 buku sastra. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran sastra 

kurang berperan dalam pendidikan karakter siswa. 

Pendidikan karakter menjadi program pemerintah. Sejak tahun 2010 telah 

ditetapkan 18 karakter yang perlu digalakkan melalui program-program sekolah. 

Salah satu karakter yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pendidikan 

karakter toleransi. Berdasarkan data-data, karakter toleransi  di masyarakat 

semakin menipis. Banyaknya tindakan intoleransi di masyarakat menyebabkan 

kurang harmonisnya komunikasi dan interaksi antar warga masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu ada usaha nyata  di sekolah untuk  memupuk subur karakter 

toleransi dan mengikis tindakan-tindakan intoleransi. 

Karya sastra, termasuk cerita pendek diyakini dapat digunakan sarana 

untuk meningkatkan karakter toleransi. Dimulai dengan memilih cerita pendek 

yang bermuatan pendidikan toleransi, diapresiasi oleh siswa dengan cara yang 

memungkinkan  para siswa mengambil manfaat darinya, diharapkan karakter 

toleransi siswa meningkat. 

Pendekatan pragmatik dalam pembelajaran sastra merupakan pendekatan 

yang menitikberatkan pada  fungsi siswa sebagai sebagai pembaca dalam 

memberi makna karya yang diapresiasi. Siswa memegang peran penting  dalam 
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memberi makna. Oleh karena itu, dengan  pendekatan ini diharapkan siswa 

mampu berperan aktif dalam melakukan apresiasi sastra sehingga dapat 

mengambil manfaat dari karya sastra yang dibaca. 

Salah satu model pembelajaran dengan pendekatan pragmatik adalah model 

analisis, respons, dan kreativitas. Model ini terdiri lima tahap yaitu tahap 

orientasi, tahap konkretisasi,  tahap komprehensif,  tahap orasi, dan  tahap 

redeskripsi. Penelitian ini mengembangkan model ini dengan bermuatan 

pendidikan karakter toleransi dalam setiap tahapnya.  

 Karangka pikir  dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan 

berikut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil analisis, paparan hasil 

penelitian, dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut. 

 

5.1.1 Kondisi Pembelajaran Apresiasi Cerpen di SMA Surakarta 

 Berdasarkan data dan hasil analisis disimpulkan bahwa kondisi pembelajaran 

apresiasi cerpen di SMA Surakarta  sebagai berikut. 

a. Materi ajar apresiasi cerpen selalu ada dalam kurikulum SMA . Materi ini 

merupakan bagian dari kemampuan bersastra dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia.  Mata pelajaran ini selalu tercantum di dalam setiap kurikulum 

yang diterapkan di Indonesia secara nasional.  

b. Pembelajaran apresiasi cerpen  di SMA di Surakarta menerapkan pendekatan 

saintifik. Semua guru menyatakan menerapkan pendekatan saintifik. 

Pendekatan ini juga yang dicantumkan di dalam perangkat pembelajaran 

apresiasi cerpen. Hal ini sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.  

c. Mayoritas guru memilih materi ajar apresiasi cerpen yang tercantum di dalam 

buku pelajaran.  Terdapat tiga cara guru memilih cerpen sebagai materi ajar 

yaitu:  guru memilih cerpen yang tercantum di dalam buku pelajaran (78%), 

guru memilih cerpen  yang tercantum di dalam buku pelajaran ditambah dari 
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berbagai sumber (11%), dan guru memilih cerpen dari berbagai sumber dan 

mengesampingkan buku pelajaran (11%).  

d. Muatan toleransi dalam pembelajaran apresiasi cerpen masih minim. (1) 

Hanya 33% guru yang menyatakan pernah mengintegrasikan pendidikan 

karakter toleransi dalam pembelajaran apresiasi cerpen.  (2) Karakter toleransi 

selalu tercantum di dalam rumusan KI dan KD di dalam semua silabus dan 

RPP, tetapi tidak tercantum pada rumusan guru di bagian lain dalam 

perangkat pembelajaran.  (3) Hanya 9% dari materi ajar apresiasi cerpen di 

buku pelajaran yang mengandung nilai pendidikan toleransi.  Penelitian ini 

menemukan 18 judul buku pelajaran Bahasa Indonesia, yang mengandung 

148 materi ajar  apresiasi cerpen, yang memuat nilai toleransi hanya 13 materi  

ajar (9%). 

 

5.1.2  Kebutuhan Model Pembelajaran Apresiasi Cerpen di SMA Surakarta 

 Hasil analisis kebutuhan di SMA Surakarta berkaitan dengan pembelajaran 

apresiasi cerpen dipaparkan sebagai berikut.  

a. Pembelajaran apresiasi cerpen  selalu dibutuhkan di SMA.  Pembelajaran ini  

selalu tercantum di dalam kurikulum nasional yang diberlakukan di Indonesia. 

Oleh karena itu keberadaan menjadi amanat pemerintah yang harus diikuti 

oleh  SMA di seluruh Indonesia. Materi apresiasi cerpen  dimuat di dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang merupakan  salah satu mata pelajaran 

yang diujikan secara nasional. 
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b. Pendekatan pragmatik dibutuhkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran. 

Semua guru menyatakan bahwa istilah pendekatan pragmatik merupakan hal 

baru dalam pembelajaran sastra, namun secara substansi sudah pernah 

dilaksanakan walaupun sedikit.  Pendekatan pragmatik juga tidak tercantum 

dalam berbagai perangkat pembelajaran yang disusun guru. Semua guru 

menyatakan pendekatan pragmatik dibutuhkan di SMA sebagai suatu 

pembaharuan, pelengkap, atau variasi  dalam pembelajaran apresiasi cerpen.  

c. Pendekatan kooperatif perlu dikembangkan dalam pembelajaran apresiasi 

cerpen di SMA. Istilah pendekatan  kooperatif merupakan istilah yang sudah 

dikenal oleh guru. Pendekatan ini sering digunakan oleh guru. Hasil analisis 

dokumen berupa perangkat pembelajaran memang tidak ditemukan 

pendekatan kooperatif, tetapi substansinya sudah ada yaitu dalam metode-

metode yang disebutkan guru. Oleh karena itu,  pendekatan kooperatif tetap 

dibutuhkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu pendekatan 

dalam pembelajaran sastra. 

d. Karakter toleransi penting diintegrasikan dalam pembelajaran apresiasi 

cerpen. Amanat pemerintah yang termuat di dalam Kepres No. 87 Tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi landasan kuat  dibutuhkan 

pendidikan toleransi. Kenakeragaman kondisi masyarakat di Surakarta pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya, dibutuhkan siswa dan masyarakat 

yang memiliki  karakter toleransi yang kuat. Berdasarkan hasil angket, semua 

guru menyatakan penting mengintegrasikan pendidikan karakter toleransi ke 
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dalam pembelajaran apresiasi cerpen dan 67% guru menyatakan pendidikan 

toleransi mendesak untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di SMA.  

 

5.1.3 Pengembangan Model Pembelajaran Apresiasi Cerpen  

 Pengembangan model pembelajaran apresiasi cerpen dengan pendekatan 

pragmatik-kooperatif di SMA yang bermuatan pendidikan karakter toleransi 

dilaksanakan dengan langkah-langkah: menyusun draf model, menyusun perangkat 

pembelajaran, mendiskusikan draf model  dan perangkat pembelajaran dengan teman 

sejawat dan revisi,  validasi ahli terhadap draf model dan perangkat pembelajaran, uji 

terbatas, dan uji luas. 

 Draf model yang disusun adalah model pembelajaran apresiasi cerpen dengan 

memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan pragmatik dan kooperatif. Pendekatan 

pragmatik dilaksanakan dengan menerapkan model Yasnur Asri  (2010) yang 

meliputi langkah-langkah: persepsi personal, inventarisasi, komprehensi, orasi, dan 

redeskripsi. Pembelajaran dengan langkah-langkah ini dipadukan dengan model yang 

sesuai dengan pendekatan kooperatif yaitu diskusi (STAD atau Jigsaw). Model 

pembelajaran tersebut memanfaatkan bahan ajar dan media pembelajaran yang 

bermuatan pendidikan karakter toleransi.  

 Berdasarkan draf model ini disusun perangkat pembelajaran yang meliputi 

buku panduan, silabus dan RPP.  Buku panduan memberikan tuntunan guru dalam 

menerapkan model di kelas. Silabus dan RPP yang disusun menggambarkan 

pelaksanaan pembelajaran apresiasi cerpen dengan menerapkan dua pendekatan yaitu 
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pragmatik dan kooperatif pada pemilihan metode dan  langkah-langkah mengajar. 

Bahan ajar  dan LKS disiapkan dan disusun dengan muatan toleransi.  Cerpen yang 

dipilih berjudul “Gadis Kecil yang Menghafal Lagu Kebangsaan” karya Fitriani. 

Adapun LKS disusun untuk dua pertemuan. Pertemuan pertama: analisis struktur dan 

pertemuan kedua berupa analisis nilai toleransi dalam cerpen. LKS disusun menjadi 

beberapa topik sebagai bahan diskusi siswa.  

  Draf model dan perangkat pembelajaran telah didiskusikan oleh teman 

sejawat.  Masukan-masukan dari teman sejawat kemudian digunakan untuk merevisi 

model dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, draf model dan perangkat 

pembelajaran divalidasi oleh ahli.    Para ahli menilai draf model  pembelajaran 

dengan nilai rata-rata 92.  Adapun nilai  rata-rata dari perangkat  pembelajaran 

adalah: buku pedoman  nilai rata-ratanya 92, silabus nila rata-ratanya 95, RPP nilai 

rata-ratanya 92, strategi pembelajaran nilai rata-ratanya 94, materi ajar nilai rata-

ratanya 93, dan instrumen penilaian nilai rata-ratanya 90. Semua nilai menjunjukkan 

bahwa  draf model dan perangkat pembelajaran sudah baik, maka siap laksanakan uji  

coba terbatas.  

 Uji coba terbatas  dilaksanakan di  dua sekolah yaitu  SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta dan SMA Negeri 4 Surakarta. Hasil uji coba terbatas  membuktikan bahwa 

model pembelajaran yang sudah dideskripsikan lebih lanjut dalam perangkat 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Sintak pembelajaran dapat diterapkan, 

walaupun ditemukan kelemahan/keterbatasan: cerpen yang panjang tidak bisa dibaca 
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tuntas di kelas dan  pembahasan dalam diskusi kurang tuntas karena waktunya 

singkat. Berdasarkan  masukan dari ujicoba luas dilaksanakan revisi.  

 Uji coba luas  dilaksanakan di 4 sekolah yaitu SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta, SMA Negeri 4 Surakarta, SMA Al Islam I Surakarta, dan SMA Pangudi 

Lihur Santo Yosef Surakarta. Hasil uji coba membuktikan bahwa model 

pembelajaran dapat diterapkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun  dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi cerpen.  Berdasarkan 

perbandingan nilai rata-rata hasil pretest dengan posttest  di setiap kelas uji coba, 

semua nilainya meningkat.  

 

5.1.4   Uji  Keefektifan Model Pembelajaran Apresiasi Cerpen  

 Keefektifan model pembelajaran apresiasi cerpen dengan pendekatan 

pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi diketahui berdasarkan uji 

eksperimen, yang membandingkan antara nilai rata-rata kelas kontrol dengan nilai 

rata-rata kelas eksperimen. Kelas eksperimen dipilih SMA negeri 7 Surakarta, 

sedangkan kelas eksperimen dipilih SMA Negeri 6 Surakarta. Berdasarkan hasil 

analisis dengan SPSS dinyatakan bahwa model pembelajaran apresiasi cerpen dengan 

pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi terbukti 

efektif. Terbukti skor rata-rata pada kelas eksperimen (18,64)  lebih tinggi dari rata-

rata kelas kontrol (10,03).  
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5.2 Implikasi Penelitian  

 Berdasarkan simpulan penelitian ini dipaparklan implikasi penelitian  yang 

berkaitan dengan kondisi pembelajarana apresiasi cerpen di SMA Surakarta,  hasil 

analisis kebutuhan model pembelajaran apresiasi cerpen, pengembangan model 

pembelajaran apresiasi cerpen, dan hasi uji keefektifan model pembelajaran apresiasi 

cerpen.  

 

5.2.1 Kondisi pembelajaran Apresiasi Cerpen di SMA Surakarta 

  Penelitian ini menyimpulkan bahwa materi ajar apresiasi cerpen selalu ada 

dalam kurikulum SMA.  Semua kurikulum yang pernah diberlakukan di SMA 

mencantumkan mata pelajaran Bahasa Indonesia , yang meliputi pembelajaran  

kompetensi berbahasa dan kompetensi bersastra. Materi ajar apresiasi cerpen 

merupakan bagian dalam kompetensi bersastra.  Oleh karena itu, pembelajaran  

apresiasi cerpen ini  perlu mendapat perhatian dengan  inovasi-inovasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

  Saat ini pembelajaran apresiasi cerpen  di SMA di Surakarta menerapkan 

pendekatan saintifik sesuai dengan amanat Kurikulum 2013. Pendekatan saintifik 

menekankan pada proses belajar secara ilmiah melalui tahap-tahap kegiatan: 

mengamati, menanya, mencoba, membuat jejaring, mengkomunikasikan, dan 

mencipta. Dengan langkah-langkah seperti ini diharapkan pemahaman dan 

pengetahuan siswa menjadi lebih mendalam, masuk di dalam  memori siswa jangka 
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panjang, sehingga memiliki daya analisis yang tinggi.  Jika pendekatan ini diterapkan 

dengan sebenar-benarnya, maka hasil pembelajaran  semakin bermakna. 

 Berkaitan dengan cara guru memilih cerpen sebagai bahan ajar, mayoritas 

guru memilih materi ajar apresiasi cerpen yang tercantum di dalam buku pelajaran. 

Ini salah satu kelemahan pembelajaran apresiasi cerpen saat ini. Dengan cara guru 

memilih  cerpen yang termuat di dalam buku pelajaran, tanpa menunjukkan sumber 

lain, wawasan siswa menjadi sempit. Perkembangan cerpen yang cukup pesat di 

berbagai media tidak diikuti oleh siswa. Siswa hanya tahu cerpen yang ada di dalam 

buku pelajaran.  

 Selain cara tersebut,  guru  memilih cerpen yang ada di dalam buku pelajaran 

dan melengkapinya dengan cerpen  di sumber lain. Cara ini yang baik untuk 

dikembangkan guru. Untuk penyamaan persepsi diantara guru di wilayah tertentu 

digunakanlah buku pelajaran tertentu. Akan tetapi, guru juga perlu menunjukkan 

materi ajar di berbagai sumber supaya  siswa memiliki banyak pengalaman sehingga 

wawasannya luas.   

 Cara yang ketiga adalah guru memilih cerpen di berbagai sumber tetapi sering 

mengabaikan materi ajar yang ada di dalam buku pelajaran. Cara ini dimiliki oleh 

guru yang sangat kreatif. Cara ini  yang akan menjadikan siswa kreatif, kritis, dan 

luas wawasannya.  Cara ini pula yang mampu mengambangkan daya literasi siswa, 

sehingga guru dapat menargetkan berapa buku yang wajib dibaca siswa dalam kurun 

waktu tertentu.  Namun, jika ini dikaitkan dengan penyamaan persepsi antar guru, 

misalnya di MGMP (Musyawarah Guru Mata pelajaran) akan mengalami kesulitan.  
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 Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan toleransi dalam 

pembelajaran apresiasi cerpen masih minim. Pendapat guru, hasil analisis perangkat 

pembelajaran, hasil analisis buku pelajaran semuanya menyimpulkan  bahwa muatan 

pendidikan karakter toleransinya sedikit. Kondisi ini bisa difahami karena  paling 

sedikit 18 karakter siswa yang harus menjadi perhatian guru saat mengajar. Bisa saja, 

karakter toleransi diintegrasikan ke dalam materi ajar selain apresisi cerpen. 

  

5.2.2 Hasil  Analisis Kebutuhan Model pembelajaran Apresiasi Cerpen 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran apresiasi cerpen  selalu 

diajarkan di SMA, model pragmatik dibutuhkan sebagai salah satu inovasi 

pembelajaran, model kooperatif perlu dikembangkan dalam pembelajaran apresiasi 

cerpen, dan karakter toleransi penting diintegrasikan dalam pembelajaran apresiasi 

cerpen.  

 Pembelajaran apresiasi cerpen selalu diajarkan di SMA, karena selalu 

tercantum di dalam kurikulum nasional. Sebagai amanat pemerintah, materi ini wajib 

diajarkan kepada siswa SMA, sesuai dengan KD, kelas, dan semester yang tertera di 

dalam kurikulum. Oleh karena itu, inovasi dan kreatifitas dalam pembelajaran 

apresiasi cerpen selalu dibutuhkan, supaya pembelajaran semakin bermakna dan 

efektif sesuai dengan yang diharapkan. 

 Keberadaan  mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang 

diujikan dalam ujian nasional semakin membuktikan bahwa materi ajar apresiasi 

cerpen semakin dibutuhkan. Pembelajaran ini perlu dikemas menjadi pembelajaran 
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yang dapat membekali siswa melaksanakan ujian nasional. Dengan nilai dari ujian 

nasional dapat menentukan  kondisi sekolah di mata pemerintah dan masyarakat.  

 Pendekatan  pragmatik dibutuhkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran. 

Sebagai inovasi pembelajaran, model pembelajaran dengan pendekatan pragmatik 

mendorong siswa untuk kreatif, mampu mengemukakan pendapat, berani berbeda 

pendapat dengan  temannya, dan berani mengakui kebenaran pendapat orang lain. 

Sikap-sikap seperti ini saat ini belum dimiliki oleh siswa.  

 Pendekatan kooperatif  dalam pembelajaran apresiasi cerpen telah dilakukan 

oleh guru. Berbagai metode yang sesuai dengan pendekatan kooperatif telah ditulis di 

perangkat pembelajaran dan mestinya juga telah diaplikasikan di kelas. Pendekatan 

ini mendorong siswa untuk bekerja sama sesam teman dalam memecahkan masalah, 

mengerjakan sesuatu, berpendapat, dan menjalankan suatu tugas. Penerapan  

pendekatan kooperatif ini perlu terus dilakukan sebagai salah satu alternatif di dalam 

pembelajaran supaya pembelajaran menjadi bervariasi, tidak monoton, sehingga 

siswa antusian mengikuti pembelajaranm apresiasi cerpen.  

 Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan karakter 

toleransi dalam pembelajaran apresiasi cerpen masih sedikit. Ini menunjukkan bahwa 

integrasi ini masih dibutuhkan dan ditingkatkan.  Karakter toleransi siswa perlu 

dikuatkan  supaya para siswa lebih memiliki sikap dan tindakan yang  mampu 

membiarkan orang lain berbeda dengan dirinya. Keanekaragaman yang ada di 

sekelilingnya dihadapi dengan senang hati karena dianggap sebagai suatu keindahan, 

kelengkapan, dan rahmat Allah.  
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5.2.3 Pengembangan Model Pembelajaran Apresiasi  Cerpen 

 Pengembangan model pembelajaran apresiasi cerpen dalam penelitian ini 

meliputi: menyusun draf model dan perangkat pembelajaran dengan didiskusikan 

dengan teman sejawat dan divalidasi ahli, uji terbatas, dan uji luas. Sebagai suatu 

penelitian, pengembangan model ini memerlukan waktu yang lama, sumber data yang 

banyak, bolak balik ke sekolah untuk ambil data, dan uji coba model.  Hasil 

penelitiannya pun dirasa belum tuntas.  

 Penyusunan  draf model merupakan langkah pertama di dalam pengembangan 

ini. Berdasarkan teori-teori yang tersedia dibangunlah kombinasi berbagai teori yaitu 

pembelajaran apresiasi cerpen, pendektan pragmatik, pendekatan kooperatif, dan 

muatan karakter toleransi. Teori-teori ini kemudian digunakan untuk 

mengembangkan satu model pembelajaran yang  merupakan integrasi dari berbagai 

konsep tersebut. Oleh karena itu,  dalam pelaksanaannya model ini bisa saja 

diterapkan hanya sebagian saja, tidak harus semua komponen menyatu dalam 

pembelajaran.  

 Penelitian ini dikembangkan untuk menguatkan karakter toleransi siswa. 

Maka dipilihlah pendekatan  pragmatik dan kooperatif untuk menyampaikan muatan 

toleransi dalam cerpen.  Kedua pendekatan ini menfasilitasi menguatnya karakter 

toleransi siswa. Dalam pendekatan pragmatik, semua siswa diberi kebebasan untuk 

menafsirkan cerpen yang dibaca. Dengan adanya kebebasan ini, tentu saja penafsiran 

siswa bermacam-macam. Menghadapi keragaman penafsiran ini, maka  dibutuhkan 

sikap toleransi. Begitu pula, pendekatan kooperatif  menfasilitasi para siswa untuk 
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bekerja sama dalam  menganalisis dan menafsirkan cerpen. Menyamakan persepsi, 

memahami pendapat teman yang berbeda, dan menerima masukan dari teman 

merupakan keunggulan dalam pendekatan kooperatif.  

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain waktu 2x pertemuan 

@90 menit dirasa masih sangat kurang.  Tahap pertama dalam pendekatan pragmatik 

yaitu interpretasi personal yang diwujudkan dalam kegiatan membaca cerpen tidak 

dapat dilaksanakan di dalam kelas. Dalam uji coba di penelitian ini, tahap ini 

dilaksanakan siswa sebelum pertemuan pertama di luar kelas. Guru telah 

menyampaikan  bacaan cerpen beberapa hari menjelang pembelajaran pada 

pertemuan pertama dan meminta siswa untuk membacanya sampai selesai. Ketika di 

kelas, tahap ini hanya dilakukan sesaat untuk sekedar mengulang dengan membaca 

sekilas.  

 Namun, pada pembelajaran yang sebenarnya, kegiatan membaca cerpen ini 

sangat mungkin dilaksanakan di dalam kelas. Guru bisa mengatur supaya para siswa 

betul-betul dapat memahami, meresapi, dan menghayati cerita di dalam cerpen. Tentu 

saja dengan menambah alokasi waktunya. Secara keseluruhan, waktu yang 

dialokasikan untuk pembelajaran apresisi cerpen ini minimal 4x pertemuan  @ 2 jam 

pelajaran.  Akan  lebih baik lagi jika pembelajaran materi ajar ini dapat diintegrasikan 

dengan pembelajaran dengan materi lain sehingga memiliki waktu yang panjang dan 

siswa memahami kaitan materi ini dengan materi yang lain. Materi yang lain ini, 

misalnya: menyusun resensi  karya sastra, menyusun teks ulasan, meringkas karya 

sastra, mengubah  cerpen menjadi bentuk lain, dan sebagainya.  
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 Keterbatasan waktu juga terjadi saat penerapan tahap akhir dari pendekatan 

pragmatik yaitu tahap redeskripsi. Saat uji coba sering terjadi tahap orasi belum 

selesai, tetapi bel pergantian jam mengajar telah berbunyi. Ini artinya tahap 

redeskripsi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sering guru langsung menutup 

pelajaran. Namun, keterbatasan waktu dalam tahap redeskripsi ini dalam kelas biasa 

dapat dilakukan pada jam mengajar pertemuan berikutnya. Guru dapat mengaturnya 

sesuai dengan kecukupan waktu yang dibutuhkan.  

 

5.2.4 Hasil Uji Keefektifan Model  

 Berdasarkan simpulan bahwa model pembelajaran dengan pendekatan 

pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi efektif. Terbukti rata-rata 

pada kelas eksperimen (18,64)  lebih tinggi dari rata-rata kelas kontrol (10,03). Hasil 

ini menunjukkan bahwa model ini baik untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi cerpen.  

 Model ini menerapkan pendekatan pragmatik yaitu pendekatan yang 

menekankan kepada pembaca sebagai pemberi makna  terhadap cerpen. Dengan 

pendekatan ini, siswa sebagai pembaca diberi kebebasan menafsirkan cerpen sesuai 

dengan sudut pandang, pengalaman, dan pemahamannya terhadap cerita yang 

dikandung di dalam cerpen. Kebenaran dalam penafsiran ini bukanlah kebenaran 

yang bersifat tunggal, tetapi kebenaran majemuk tergantung kelogisan bukti dan 

argumentasi.  
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 Cerpen yang dibaca siswa merupakan komponen pembelajaran yang paling 

penting di dalam pendekatan pragmatik. Pilihan cerpen sangat mempengaruhi 

kompetensi yang ingin diraih, pendidikan karakter yang ingin dikuatkan, dan 

pengalaman siswa yang akan diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu memilih cerpen 

dari  berbagai sumber dan berdasarkan kompetensi yang ingin ditanamkan ke siswa. 

 Soal yang digunakan untuk mengukur kefektifan model pragmatik bukanlah  

tipe soal obyektif pilihan ganda, namun soal subyektif yang jawabannya bisa 

bermacam-macam. Siswa dituntut memiliki jawaban yang bermacam-macam, dengan 

berbagai bukti dan argumentasi. Dengan tipe soal seperti ini, siswa menjadi kreatif. 

Sebagai contoh, pada saat ujicoba model ini siswa dapat menyebutkan bermacam-

macam- macam  tema dalam satu cerpen. Begitu pula, siswa dapat menyebutkan 

bermacam-macam amanat dalam satu cerpen. Oleh karena itu, guru perlum kreatif 

menyusun soal, membuat kisi-kisi, menyusun rubrik penilaian, dan menentukan 

kriteria ketuntasan.  Jangan sampai, hasil evaluasi tidak memiliki daya beda.  

 Di samping pendekatan pragmatik, penelitian ini memadukannya dengan 

pendekatan kooperatif.  Pendekatan ini menfasilitasi para siswa untuk bekerja 

bersama-sama, belajar dalam kelompok, berdiskusi, Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan pembelajaran selalu ada sesi diskusi. Model diskusi bisa bermacam-

macam, tetapi antar  siswa selalu terjadi interaksi. Interaksi antar siswa terjadi dalam 

kelompok kecil yaitu pada saat sedang mendiskusikan topik tertentu dari apresiasi 

cerpen. Selanjutnya, interaksi antar kelompok terjadi secara klasikal saat presentasi 

hasil diskusi dalam kelompok kecil. 
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 Pendekatan pragmatik yang dipadukan dengan pendekatan kooperatif 

membuat pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan.  Pembelajaran aktif terjadi 

karena semua individu diharapkan memiliki pendapat atau  peran dalam diskusi. 

Berdasarkan Lembar Kerja Siswa yang disusun sedemikian rupa sehingga menuntun 

para siswa melaksanakan sesuatu secara bertahap untuk meraih kompetensi yang 

telah ditetapkan, memungkinkan semua siswa berperan aktif dalam kelompok.  Para 

siswa diharapkan juga kreatif dalam memberi makna terhadap cerpen, karena mereka 

diberi kebebasan memberi makna cerpen sesuai dengan  bukti dan argumentasi yang 

dimiliki. Pembelajaran diharapkan menyenangkan karena susana kelas menjadi 

meriah, multiarah, multiargumen, multisudut pandang,  multipendapat, bahkan multi 

formasi tempat duduk.  

 Model pembelajaran ini ingin menguatkan karakter toleransi siswa. Dengan 

model ini siswa diharapkan memiliki sikap yang mempu memahami keberagaman 

yang ada di sekitarnya, sehingga dapat bertindak membiarkan orang lain yang  

bersikap atau bertindak yang berbeda dengan dirinya. Sikap dan tindakan toleransi ini 

sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi lingkungan.   

 Model pembelajaran hasil penelitian ini dianggap sebagai salah satu tawaran 

model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif variasi pembelajaran 

supaya pembelajaran tidak monoton. Model ini dapat disandingkan dengan model-

model yang lain sebagai suatu inovasi dan kreativitas yang dapat melengkapi 

pengalaman siswa.  
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5.3 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian di atas diajukan beberapa 

saran  kepada berbagai pihak sebagai berikut. 

 

a. Saran kepada Guru 

1. Guru hendaknya dapat memilih cerpen sebagai  materi ajar tidak hanya 

yang ada di dalam buku pelajaran, tetapi juga dari sumber lain.  

2. Guru hendaknya dapat meningkatkan literasi siswa, terutama membaca 

cerpen dan karya sastra yang lain. Guru bisa menentukan target berapa 

buku atau karya yang sebaiknya dibaca siswa dan apa saja yang perlu 

dibaca. 

3. Guru dapat menjadi model pembelajaran apresiasi cerpen dengan 

pendekatan pragmatik-kooperatif yang bermuatan pendidikan toleransi ini 

sebagai alternatif metode inovatif yang sudah ada saat ini. 

4. Guru dapat menerapkan model pembelajaran ini sebagai pelengkap atau 

variasi  dengan model yang lain. 

5. Guru dapat menjadikan model ini sebagai inspirasi untuk  menciptakan 

model-model pembelajaran yang lain, meskipun sederhana sebagai variasi 

model pembelajaran. 
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b. Saran kepada Pemerintah 

1. Penelitian ini menemukan bahwa soal yang sesuai untuk mendukung 

kreatifitas siswa dalam mengapresiasi cerpen adalah soal subyektif, 

uraian, dengan kebenaran jawaban tidak tunggal. Oleh karena itu, 

diharapkan pemerintah membudayakan pembuatan soal uraian. Kalau 

memang ujian nasional masih sulit mengakomodasi usulan ini, sebaiknya  

soal-soal pada tes harian atau sumatif menerapkan soal uraian dengan 

jawaban fleksibel (tentu saja dengan rambu-rambu yang jelas) yang 

memiliki daya beda.  

2. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan penyusunan soal uraian yang 

memiliki alternatif  jawaban bermacam-macam.  

3. Pemerintah hendaknya lebih tegas dalam menentukan target bacaan sastra 

kepada siswa pada jenjang tertentu.  Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 

sudah secara tegas dan eksplisit mencantumkan jumlah  buku sastra yang  

wajib  dibaca siswa yaitu: siswa SD sejumlah 9 buku sastra, SMP 

sebanyak  15 buku sastra, dan SMA sebanyuak 15 buku sastra. Peraturan 

ini belum dilaksanakan dengan baik sampai kurikulum berganti, dan 

Kurikulum 2013 menghilangkan aturan ini. 

c. Saran kepada Peneliti 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Diharapkan penelitian  ini dapat memberi inspirasi  para peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan topik-topik yang sejenis.  

3. Penelitian ini menyisakan atau memunculkan persoalan-persoalan yang 

juga perlu diteliti antara lain: standar cerpen (atau juga karya sastra yang 

lain) untuk jenjang sekolah tertentu, daya literasi  sastra siswa  pada setiap 

jenjang sekolah, peningkatan karakter siswa melalui  karya sastra 

(minimal 18 karakter),  dan metode-metode yang sesuai untuk pendekatan 

pragmatik.  Penelitian dengan topik-topik tersebut akan sangat bermakna 

dalam melengkapi  dan mengembangkan penelitian ini.  

 

d. Saran kepada Penulis Buku Pelajaran  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sangat tergantung kepada buku 

pelajaran. Oleh karena itu, disarankan kepada para penulis buku dapat  

mempertimbangkan muatan karakter dalam setiap materi ajar yang 

ditulisnya. 

2. Hendaknya  dapat menulis buku yang mengisnpirasi para siswa untuk 

kreatif  berkegiatan, berproses, dan melaksanakan sesuatu untuk mencapai 

kompetensi tertentu. 
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