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ABSTRAK 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatannyaadalah 15 menit 
membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Dengan kemajuan 
teknologi informasi mengakibatkan arus informasi begitu cepat dan menjadi tantangan 
bagi sekolah untuk memanfaatkan literasi digital sebagai sarana meningkatkan 
kemampuan literasi. Tujuan penulisan makalah ini, yaitu (1) mendeskripsikan 
implementasi literasi digital dalam Gerakan Literasi Sekolah; (2) memberikan 
gambaran implementasi literasi digital dalam Gerakan Literasi Sekolah. Kemampuan 
menyebarkan gagasan dan mencari sumber informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting dalam hal ini. Untuk itu, literasi 
digital perlu dimasukkan sebagai mekanisme pembelajaran yang terstruktur dalam 
kurikulum, atau setidaknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Selain itu, 
penggunaan literasi digital dipercaya mampu memberikan inovasi pembelajaran yang 
kreatif, inovatif, dan kekinian 
Kata kunci: literasi digital, gerakan literasi sekolah 
 

ABSTRACT 

School Literacy Movement (GLS) was developed based on Permendikbud Number 21 
of 2015 on the Growing of Character. One of the activities is 15 minutes of reading a 
non-learning book before the time of study begins. With the advancement of 
information technology resulted in information flows so quickly and become a 
challenge for schools to utilize digital literacy as a means of improving literacy skills. 
The purpose of writing this paper, namely (1) describe the implementation of digital 
literacy in the School Literacy Movement; (2) provide an overview of the 
implementation of digital literacy in the School Literacy Movement. The ability to 
disseminate ideas and search for sources of information that can be accounted for 
becomes very important in this regard. Therefore, digital literacy should be included 
as a structured learning mechanism in the curriculum, or at least integrated with the 
learning process. In addition, the use of digital literacy is believed to provide 
innovative learning, innovative, and contemporary 
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PENDAHULUAN 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatannya 

adalah 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai.Kegiatan 

literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis.Sedangkan 

pengertian literasi sekolah dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau 

berbicara.Gerakan Literasi Sekolah merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan 

yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah(peserta didik, guru, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali 

murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan. 

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang 

memasuki dunia literasi digital. Literasi digital sudah menjadi hal yang tidak asing 

lagi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu alternatif yang muncul 

terkait dengan literasi digital, yaitu beralihnya bahan bacaan fisik menjadi digital. 

Prinsip literasi digital yaitu memudahkan pembaca dalam mengakses informasi 

kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, dalam hal ini menggunakan perangkat yang 

terhubung ke jaringan internet. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJJI) pada tahun 2016 ditemukan bahwa 

132,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet dari total 256,2 juta 

penduduk Indonesia (Kompas, 2016). 

Era digital yang berkembang saat ini diharapkan mampu memacu warga sekolah 

memanfaatkan literasi digital dalam bidang akademik. Keuntungan yang dapat diambil 

dari era digital ini salah satunya ialah warga sekolah dapat mengakses informasi 

edukatif yang up to date.Kegiatan ini dapat dialakukan dengan memanfaatkan media-

media digital, seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke jaringan 

internet yang dapat dengan mudah diakses oleh warga sekolah. Namun demikian, 
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masih rendahnya pengetahuan tentang literasi digital menjadi kendala serius dalam 

penerapannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membekali warga 

sekolah dengan kemampuan literasi digital untuk melakukan penggalian informasi 

digital secara bijak. 

Terkait dengan ulasan di atas, maka implemantasi literasi digital dalam Gerakan 

Literasi Sekolah perlu ditanamkan dalam proses pembelajaran yang terstruktur, atau 

setidaknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar ada 

pengawasan terhadap penggunaan media-media digital. Keterampilan ini harus 

terakomodasi di ruang kelas maupun lingkungan sekolah, sehingga harus 

dimanfaatkan secara maksimal untuk kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual, dan 

spiritual. Kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran dalam Gerakan Literasi 

Sekolah sebenarnya sudah mengacu pada upaya membiasakan peserta didik untuk 

gemar membaca. Namun dengan diimplementasikannyaliterasi digital dalam gerakan 

Literasi sekolah, diharapkan memberi keuntungan lebih bagi warga sekolah khususnya 

peserta didik untuk dapat menyebarkan gagasan dan mencari sumber informasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan literasi digital dipercaya 

mampu memberikan inovasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kekinian 

 

LITERASI DIGITAL DALAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH 

Gerakan literasi sekolah telah digagas oleh kemendikbud pada tahun 2015. 

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

budaya pemahaman informasi yang kritis, analitis, dan reflektif 

(Kemendkikbud,2016). Gerakan ini diterapkan sebagai upaya untuk menumbuhkan 

semangat membaca di kalangan pelajar. Literasi sendiri dimaknai sebagai kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. 

Istilah literasi digital sering disebut sebagai media yang dikembangkan 

berbantuan teknologi informasi. Istilah digital yang dimaksud adalah upaya untuk 

menjadikan suatu bahan (bacan, gambar, aktivitas, dll) yang disajikan dalam bentuk 

multimodaltexts (O’Brein & Scharber, 2008). Basuki mengutip (Gilser, 2017) dalam 

blognya menyebutkan bahwa literasi digital sebagai kemampuan memahami dan 
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menggunakan informasi dan berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan 

untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi menggunakan teknologi 

dan format yang ada pada masanya. Lebih lanjut dijelaskan, literasi digital mencakup 

pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua 

informasi yang tersedia di web memiliki kualtias sama. Dengan demikian, pemakai 

lambat laun dapat mengenali situs mana yang dapat dipercayai. Singkatnya, literasi 

digitaladalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan menangani dan 

mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media 

dan format. 

Derasnya arus informasi berbasis digital menuntut peserta didik untuk lebih 

cermat memahami informasi yang berkualitas. Merujuk pada pendapat (O’Brein & 

Scharber, 2008) bahwa literasi digital dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

yang aktual. Penggunaan media digital ini tidak hanya memudahkan, tetapi juga 

memberikan gambaran lain yang autentik tentang media digital. Adapun manfaat lain, 

yaitu meningkatkan rasa cinta gembar membaca di luar jam sekolah, meningkatkan 

rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan 

penggunaan sumber bacaan yang aktual. 

Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah literasi digital adalah Paul 

Gilster yang menerbitkan bukunya pada tahun 1997 dengan judul Digital Literacy. 

Menurut Paul Gilster (2007) dikutip Seung Hyun Lee (2014) dalam 

sman1parengan.com, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu 

disajikan memalui komputer. Sementara itu Common Sense media (2009) 

sman1parengan.com menyebutkan bahwa literasi digital itu mencakup tiga 

kemampuan, yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi; memakai dan memahami 

konten digital serta menilai kredibilitasnya, juga bagaiamana membuat; meneliti dan 

mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

literasi digital itu bukan hanya sekadar kemampuan mencari, menggunakan dan 

menyebarkan informasi, akan tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi 

dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman mendalam dari 
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isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Literasi digital juga 

mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukan karena 

menyangkut dampaknya terhadap masyarakat. 

Literasi digital memiliki manfaat yang penting bagi setiap individu. Bahkan 

dalam bebrapa kasus, literasi digital dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut 

Brian Wright (2015) dalam infographics yang berjudul Top 10 Benefits of Digital 

Literacy: Why You Should Care About Technology, bahwa ada sepuluh manfaat 

penting dari adanya literasi digital yaitu menghemat watu, belajar lebih cepat, 

menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi terkini, 

selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat memuat anda bekerja, 

mebuat lebih bahagia, dan dapat mempengaruhi dunia. 

Steve Wheeler (2012) dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies For 

Engagement In Emerging Online Cultures, menyebutkan ada sembilan elemen penting 

dalam dunia literasi digital; yaitu (1)social networking, yaitu kehadiran situs jejaring 

sosial; (2) transliteracy, diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform 

yang berbeda; (3)maintaining privacy, adalah tentang menjaga privasi dalam 

duniaonline; (4)managing digital identity berkaitan dengan cara menggunakan 

identitas yang tepat; (5)creating content berkaitan degan keterampilan membuat 

konten di berbagai aplikasi; (6)organising and sharing content organising adalah 

mengatur dan berbagi konten informasi; (7)reusing/repurposing content yatu 

membuat konten baru dari berbagai jenis informasi yang tersedia; (8)filtering and 

selecting content adalah kemampuan mencari, menyaring, meilih informasi dengan 

tepat; dan (9)self broadcasting yang bertujuan membagikan gagasan atau ide-ide 

pribadi. 

 

IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL DALAM GERAKAN LITERASI 

SEKOLAH 

Agar sekolah mampu mengembangkan buadaya literasi dengan baik, maka 

harus memperhatikan tiga hal berikut ini. Pertama, mengkondisikan lingkungan fisik 

ramah literasi. Cara yang bisa ditempuh dengan pengembangan budaya memajang 

karya peserta didik di seluruh area sekolah. Agar suasan tercipta dinamis, dapat 
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dilakuan penggantian secara rutin, sehingga akan memberikan kesempatan pada 

semua peserta didik untuk menjadi perhatian. Kedua, mengupayakan lingkungan 

social dan afektif sekolah sebagai medel komunikasi dan interaksi yang literat. 

Lingkungan sosial dan afektif dibentuk dan dikembangkan dengan cara pemberian 

pengakuan atas pencapaian peserta didik, seperti pemberian penghrgaan, 

penyelengaraan festval buku, dll. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan 

akademik yang literat. Sekolah membuatperencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi 

di sekolah termasuk membentuk tim literasi sekolah yang bertugas untuk membuat 

perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen program. 

Pembelajaran berbasis literasi mengakomodasi pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik yang didorong untuk mencari informasi melalui berbagai referensi, 

baik berupa materi cetak maupun digital. Implematasi literasi digital dalam gerakan 

literasi sekolah dalam dilakukan memalua tahap pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran. 

Tahap pertama adalah tahap pembiasaan. Kegiatan yang dapat dilakukan pada 

tahap ini antara lain 15 menit membaca buku non pelajaran, pembuatan jurnal 

membaca siswa, penyipan sarana literasi (penyediaan buku, area bacaaan, dan akses 

internet), menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang nyaman untuk membaca, 

pembimbingan literasi digital secara bertanggungjawab, serta memperkenalkan etika 

perilkau dan hokum dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. 

Tahap kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah 15 menit membaca buku nonpelajaran, pembuatan respon bacaan, 

penilaian nonakademik, pembuatan bahan kaya teks oleh siswa, pembimbingan 

penggunaan komputer dan internet untuk kegiatan literasi, serta pengenalan 

penggunaan berbagai bahan referensi cetak dan digital untuk mncari informasi. 

Tahap selanjutnya, tahap pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini antara lain 15 

menit membaca buku nonpelajaran, pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam 

pembelajaran, pengembangan kemapuan literasi digital dalam pembelajaran bagi 

pengajar dan peserta didik, penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, 

sosial, afektif, dan akademik, serta memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat 

untuk proses pembelajaran, produksi pengetahuan, dan peyebarannya. 
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Implematasi program literasi digital dalam gerakan literasi sekolah diharapkan 

dapat mendorong peserta didik dan warga sekolah lainnya dalam mendukung 

keteramapilan Abad 21, sebagaima dijelaskan penggunaan computer untuk 

mendukung 4C (Zoraini, 2014), The Four Cs of 21st Century Skills, yaitu (1) Critical 

Thinker, peserta didik didorong untuk berfikir kritis dan mampu memacahkan masalah 

dengan cara diberi permasalahan dalam pembelajaran, dipancing bertanya, dan 

berupaya mencari pemecahan masalah dengan mencari berbagai informasi melalui 

internet; (2) Communicator, peserta didik dilatih untuk memahami dan 

mengkomunikasikan ide. Setelah memahami apa yang dipelajari, peserta ddik 

didorong untuk membagikan ide-ide yang telah menjadi gagasan-gagasan sebagaiman 

apa yang telah diperolehnya melalui kegiatan berliterasi; (3) Collaborator, 

kemampuan bekerjasama dalam mekukan pekerjaan bersama orang lain, oleh karena 

itu dengan literasi digital perserta didik dilatih untuk beker sama dengan orang lain, 

kelompok lain, bidang lain, denganc ara berbagi informasi dan pengalaman melalui 

media komputer; (4) Creator, kemampuan menjadi kreator sangan diperlukan untuk 

menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi. 

Gerakan literasi digital di kelas kegiatan literasi sekolah sekarang sudah mulai 

bergeser dari literasi baca tulis konvensional dengan menggunakan media cetak ke 

media elektronik yang lazim disebut literasi digital. Sebagai contoh banyak guru 

mengajar di sekolah sudah membiasakan anak didiknya yang membawa smartphone 

dengan memberi tugas yang bisa dicari sumbernya dari digital yaitu dengan mengakses 

google. Soal yang diberikan dijawab dengan menggunakan aplikasi quiper atau 

menjawab di Grup WA (Whatsapp) yang telah dibuat sebelumnya. Pemberian tugas 

dan kegiatan literasi digital ini dilakukan selain untuk menghemat penggunaan kertas 

yang bisa mengganggu lingkungan hidup karena penggunaan kertas bisa diganti ke 

bentuk digital, juga untuk mengalihkan perhatian anak yang membawa Smartphone 

dari kebiasaan bermain game di gadgetnya ke kegiatan browsing (mencari) jawaban 

dari persoalan yang yang diberikan guru yang disesuaikan dengan Jadwal pelajaran, 

Tema-Sub Tema-pembelajaran waktu itu. Tetapi hal ini tentunya memang belum bisa 

dilaksanakan di semua sekolah, dikarenakan tidak semua sekolah memperbolehkan 

siswanya membawa smarthphone. Oleh karena itu, literasi digital disini tidak hanya 
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menggunakan smartphone tapi bisa memanfaatkan sarana prasarana seperti 

leptop/komputer di sekolah yang ada. Agar penggunaan leptop/komputer ataupun 

smartphone disalahgunakan, tentunya guru lebih bijak dengan memberikan arahan 

situs apa saja yang bias membantu pembelajaran. Selain itu, situs-situs yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran bisa di block terlebih dahulu.  Kita mengubah baca 

tulis konvensional dengan menggunakan media elektronik yang ada sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

SIMPULAN 

Gerakan literasi sekolah bukan hanya sebagai aktivitas membaca dan menulis, 

sedangkan literasi digital bukan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi 

atau hiburan. Literasi seharusnya menjadi sarana untuk membentuk kemampuan 

peserta didik dalam berfikir secara analitis, sintesis, evaluatif, kritis, imajinatif, dan 

kreatif. Oleh karena itu, implementasi literasi digital dalam gerakan literasi sekolah 

menjadi penting untuk mencapai kesadaran semua pemangku kepentingan dalam 

memandang kemampuan literasi sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa. 

Implementasi literasi digital dapat dijadikan alternative pembelajaran yang 

menarik dengan menggunakan sumber digital. Literasi digital dapat dijadikan rujukan 

aktual untuk menunjang pembelajaran. Dengan menggunakan sumber-sumber digital, 

peserta didik tidak hanya focus pada pemahaman materi, tetapi juga proses kreatif 

dalam memanfaatkan teknologi informasi. 
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ABSTRAK 

Multiliterasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan 
keterampilan-keterampilan berbahasa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, 
menulis yang dikolaborasikan dengan keterampilan menguasai media informasi dan 
komunikasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan media nusantara bertutur sebagai 
salah satu media pelaksanaan aktivitas multiliterasi bagi siswa SD. Nusantara bertutur 
merupakan sebuah media mendongeng yang disajikan secara lisan maupun tulis. 
Wujud tulis media nusantara bertutur dapat dijumpai dalam surat kabar harian Kompas 
setiap minggu. Adapun wujud audionya tersaji dalam laman 
http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Cerita yang 
disajikan dalam nusantara bertutur merupakan cerita dongeng sederhana dan 
mengandung hikmah cerita sehingga sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa SD 
dalam memahami teks narasi sederhana. Media ini dapat dimanfaatkan dalam 
mengoptimalkan multiliterasi karena memiliki tiga karakteristik, yaitu multimedia, 
multikonteks, dan multimodal. 
 
Kata kunci: literasi, multiliterasi, dan nusantara bertutur. 
 

ABSTRACT 

Multi-literacy is an activity that is established by optimizing language skills, such as 
listening, speaking, reading, and writing collaborated with information and 
communication media acquisition. This article aims at describing media Nusantara 
Bertutur as one of the media in implementing multi-literacy for elementary school 
students. Nusantara Bertutur is a story-telling media which is presented in the form 
written or spoken. The written form of Nusantara Bertutur is in Kompas every Sunday. 
In addition, the spoken form of Nusantara Bertutur is presented in 
http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. The story exhibited 
in Nusantara Bertutur is a simple story and has a moral value. Therefore, it is suitable 
for the characteristics and necessities of elementary students in comprehending a 
simple narrative text. This media is able to be utilized to optimize the multi-literacy 
since it has three characteristics: multimedia, multi-context, and multi-modal. 
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Keywords: literacy, multi-literacy, and Nusantara Bertutur 

 

PENDAHULUAN 

  Kelangsungan hidup dengan laju mobilisasi tinggi memiliki pengaruh kuat 

terhadap aktivitas komunikasi manusia. Media komunikasi di era digital ini memberi 

perubahan dalam dunia berkomunikasi tanpa batas, sehingga manusia dapat dengan 

mudah mengakses berbagai informasi melalui  media yang beraneka ragam seperti, 

media sosial elektronik, buku elektronik, jurnal elektronik, dan fasilitas-fasilitas 

lainnya. Hasset dan Curwood (2009) mengatakan beragamnya cara untuk 

berkomunikasi dan mencari informasi menjadikan dasar munculnya konsep 

multimodal dalam dunia pendidikan (multimodal education).  Konsep multimodal 

memberikan asumsi bahwa bahan yang digunakan dalam pembelajaran sangat banyak 

jenisnya. Banyaknya bahan pembelajaran tersebut menimbulkan dampak positif dari 

tingkat variatif dan efektif dalam mengakses sebuah informasi yang tidak dapat 

dilepaskan dari konsep literasi (baca-tulis).  

  Media pembelajaran variatif berupa gambar, film, video, dan berbagai teks 

yang diperoleh melalui media elektronik memberikan konsep pembelajaran yang 

menarik dalam literasi. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan akan budaya 

multiliterasi. Multiliterasi merupakan kemampuan berbahasa yang meliputi 

mendengarkan, berbicara, memabac, dan menulis yang berkaitan dengan konteks, 

budaya, dan media (Abidin, 2015:8). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

multilireasi diterapkan dengan mengoptimalkan keterampilan berbahasa yang 

dipadukan dengan keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Media yang memberikan bahan pembelajaran yang lebih variatif tersebut  

mampu memberikan budaya multiliterasi yang sesuai dengan tujuan sosial teks-teks 

yang dipelajarinya. Oleh karena itu, Mahsun (2014: 112) menyatakan bahwa untuk 

mencapai kegiatan tersebut haruslah mencapai kompetensi dan implementasi yang 

melalu tahapan kompleks. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa memiliki 

budaya membaca dan menulis sehingga memiliki jiwa sebagai pembelajar sepanjang 

hayat. Aktivitas berliterasi dapat ditunjang dengan berbagai macam sarana prasarana 
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yang mendukung, salah satunya media yang digunakan sehingga dapat berlangsung 

secara optimal.  

  Media dalam konteks pembelajaran multiliterasi tidak hanya dipandang 

sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan pemahaman 

siswa. Namun demikian, media dalam konteks multiliterasi memiliki makna yang 

lebih luas, yaitu segala bentuk peranti yang digunakan oleh siswa untuk 

membangkitkan dan memeroleh pemahaman melalui keterampilan dan peranti yang 

digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman tersebut (Abidin, 2015:256). 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas mengenai pemanfaatan media 

nusantara bertutur sebagai salah satu media yang dapat mendukung pelaksanaan 

multiliterasi bagi siswa di Sekolah Dasar.  

Nusantara bertutur merupakan sebuah media mendongeng yang disajikan 

secara lisan maupun tulis. Wujud tulis media nusantara bertutur dapat dijumpai dalam 

surat kabar harian Kompas setiap minggu. Adapun wujud audionya tersaji dalam 

laman http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Cerita yang 

disajikan dalam nusantara bertutur merupakan cerita dongeng sederhana dan 

mengandung hikmah cerita sehingga sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa SD 

dalam memahami teks sederhana. Selain itu, sajian yang bervariasi baik secara cetak 

maupun audio menjadikan media ini berpotensi untuk mengoptimalkan budaya 

multiliterasi bagi siswa SD. 

  Selanjutnya, media nusantara yang menyajikan dongeng dapat dijadikan 

pengembangan sumber belajar bagi guru mengingat kebutuhan pengembangan 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru salah satunya adalah melaksanakan 

pembelajaran secara jejaring. Pembelajaran secara jejaring merupakan 

penyempurnaan pola pikir pelaksaan pembelajaran yang semula terisolasi. Hal ini 

dijelaskan dalam permendikbud nomor 68 tahun 2013 bahwa peserta didik dapat 

belajar dari mana saja dan dengan siapa saja, sehingga guru dan buku bukan satu-

satunya sumber belajar. 

Hakikat Literasi dan Multiliterasi 

Kemampuan berliterasi berhubungan dengan keterampilan membaca yang 

kemudian berujung pada kemampuan dalam memahami informasi secara kritis, 
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analitis, dan reflektif. Abidin (2015:49) menjelaskan bahwa kata literasi telah memiliki 

berbagai makna baru. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan 

membaca dan menulis. Dalam hal ini, orang yang dapat dikatakan literat adalah orang 

yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Selanjutnya, dalam 

perkembangannya sesuai dengan perubahan waktu literasi diartikan secara lebih luas 

dengan melibatkan seluruh keterampilan berbahasa yang dipadukan dengan cara 

menyajikan dan berpikir secara kritis mengenai ide-ide untuk dibagikan pada orang 

lain.  

Kemdikbud (2016:2) dalam buku Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar 

menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, 

melihat, menyimak, menulis, dan/ berbicara. Sejalan dengan berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi, pengertian literasi merupakan sebuah konsep 

yang berkembang akan konsekuensi terhadap penggunaan media digital di lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu, menjadi literat pada zaman yang memanfaatkan media digital 

ini berarti mampu dan terampil dalam mengakses keberagaman media yang tersedia. 

Kemampuan dalam memahami dan memperoleh informasi secara cerdas 

melalui berbagai macam media yang tersedia ini selanjutnya disebut dengan 

multiliterasi. Abidin (2015:51) menjelaskan bahwa dalam pandangan multiliterasi, 

siswa perlu menjadi ahli dalam memahami dan menggunakan berbagai bentuk teks, 

media, dan sistem dengan mengikuti perubahan teknologi. Hal ini senada dengan 

pernyataan Kist (2005:12) yang menyatakan bahwa multiliterasi merupakan 

kemampuan membaca, menulis, membagi, melukis, menari, dan kemampuan 

berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi sehingga literasi 

dipandang sebagai cara untuk menemukan dan membuat makna dari berbagai bentuk 

representasi yang ada di sekitar kita.  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa makna literasi yang meluas 

membuat kebutuhan akan literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis 

melainkan mengakses dan mengaitkannya dengan berbagai media digital sebagai 

wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, literasi 

dilakukan melalui berbagai macam aktivitas literasi, seperti literasi kata, literasi visual, 
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literasi media, literasi teknologi, dan literasi kritis yang selanjutnya disebut sebagai 

aktivitas multiliterasi. 

Nusantara Bertutur sebagai Media Pembelajaran Multiliterasi 

  Nusantara bertutur merupakan sebuah komunitas yang memiliki kepedulian 

dalam membantu pengembangan karakter anak bangsa melalui aktivitas mendongeng. 

Nusantara bertutur sebagai salah satu media mendongeng memiliki gagasan bahwa 

melalui kegiatan mendengarkan atau membaca dongeng, karakter anak dapat 

dikembangkan ke arah penguatan kemandirian, cerdas, tangguh, dan memiliki jiwa 

kepemimpinan yang kuat. Visi besar yang diusung media nusantara bertutur adalah 

terwujudnya bangsa Indonesia sesuai dengan yang tertulis pada pembukaan Undang-

undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang mandiri dan mampu berkontribusi 

pada dunia dalam mewujudkan kemerdekaan, semangat perdamaian, semangat 

keadilan, serta semangat kemanusiaan. Selanjutnya, misi dari media nusantara bertutur 

adalah membangun manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter unggul, 

berwawasan kebangsaan atau kenusantaraan, kejuangan, serta kebudayaan 

(http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html).  

Nusantara bertutur memiliki konsistensi terbit sebanyak satu minggu sekali. 

Nusantara bertutur terbit setiap hari minggu dalam rubrik klasika pada kolom 

intermeso. Selain terbit secara cetak, nusantara bertutur juga dapat dinikmati dan 

dimanfaatkan melalui audio yang dapat diunduh pada laman 

http://print.kompas.com/iklan/klasika/nusantarabertutur/ttg.html. Apabila terdapat 

kesulitan dalam menemukan media nusantara bertutur secara cetak, maka dapat dilihat 

langsung koleksi terbitan nusantara bertutur secara online baik teks maupun audionya. 

Keunikan lainnya dari nusantara bertutur adalah selalu menyajikan hikmah cerita 

dalam setiap terbitan yang mengandung nilai karakter yang dapat disampaikan kepada 

peserta didik. 

Pelaksanaan gerakan literasi sekolah tentu tidak lepas dari sarana dan prasarana 

yang mendukung. Sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas multiliterasi salah 

satunya adalah pemilihan media yang sesuai, menarik, dan mampu menumbuhkan 

pemahaman siswa dalam memperoleh, mengelola, dan memberikan makna terhadap 

informasi yang telah diterima. Secara umum media biasanya digunakan dalam proses 
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pembelajaran yang didefiniskan sebagai berbagai alat yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajarinya. Namun 

demikian, dalam konteks multiliterasi konsep media tidak hanya dipandang sebagai 

alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan pemahaman siswa. 

Lebih dari itu, media dalam konsep multiliterasi merupakan segala bentuk peranti yang 

digunakan oleh siswa untuk membangkitkan dan memeroleh pemahaman serta 

keterampilan yang digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman yang telah 

diperoleh (Abidin, 2015: 256). 

Media dalam proses pembelajaran multiliterasi tentu sangat berkaitan dengan 

karakteristik aktivitas multiliterasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, sebaiknya 

media multiliterasi bersifat multimedia. Hal ini mengingat multiliterasi mencakup 

literasi visual, literasi tekstual, literasi performa, dan literasi digital. Lebih lanjut 

Abidin (2015:256) menjelaskan bahwa multiliterasi juga berarti multikonteks 

keilmuan, seperti sains, matematika, sosial, kewarganegaraan, dan berbagai ilmu 

lainnya seperti sosial dan budaya.  

Berdasarkan uraian mengenai media multiliterasi yang bersifat multimedia dan 

multikonteks, dapat disimpulkan bahwa aktivitas multiliterasi dapat dilakukan dengan 

gambar, teks, audio, dan audiovisual. Selanjutnya jenis teks yang dipilih sebaiknya 

mengandung pesan yang multikonteks dan mengarah pada nilai-nilai kebaikan. Dalam 

hal ini nusantara bertutur dapat dimanfaatkan sebagai media multiliterasi karena 

karakteristiknya yang bersifat multimedia. Kemultimediaan nusantara bertutur terlihat 

dari terbitannya yang berupa cetak dan audio lengkap dengan gambar ilustrasi yang 

menarik. Selain itu, pesan atau hikmah yang disampaikan dalam media nusantara 

bertutur juga memenuhi karakteristik multikonteks karena pesan dan hikmah yang 

tersirat di dalamnya mengarah pada ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, ilmu 

pengetahuan sosial, dan ilmu lainnya. Berikut contoh terbitan nusantara bertutur dalam 

harian Kompas dalam bentuk cetak dan audio. 
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Media Nusantara Bertutur dalam Optimalisasi Budaya Multiliterasi bagi Siswa 

Sekolah Dasar 

 Konsep multiliterasi selain mengandung multimedia dan multikonteks juga 

mengandung konsep multimodal. Hal ini dijelaskan Abidin (2015:257) bahwa 

multiliterasi merupakan pembelajaran yang harus menggunakan berbagai media yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga mampu membina anak agar dapat 
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memproduksi berbagai media literasi tersebut sebagai saluran atas pemahaman dan 

keterampilan yang diperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk dan 

format literasi yang ada dalam kehidupan nyata dapat digunakan sebagai media baik 

pembangkit, pembentuk, pemerkaya, dan penyaluran pengetahuan serta keterampilan 

yang bersifat multimodal.  

Pemahaman terhadap prinsip multimodal menjadi dasar bagi perkembangan 

pembelajaran literasi pada sepuluh tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh 

Vasquez (2003) bahwa multimodal adalah konsep “meaning and knowledge are built 

up through various modalities including images, texts, symbols, and interactions”. 

Dengan kata lain, teks dipahami sebagai semua jenis cara berkomunikasi. Hasset dan 

Curwood (2009) dalam jurnal mengenai multimodal education mengutip pendapat 

Coiro, Knobel, Lankshear, dan Leu sebagai berikut “In today’s primary classroom, 

the definition of “text” has expanded to include multiple modes of representation, with  

ombined elements of print visual images, and design. Emergent research on literacy 

highlights the imaginative, interpretive, nonlinear, interactive, dynamic, visual, and 

mobile feature of communication”. 

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Reading the Sign: Multimodal 

Transformation in the field of literacy education”, Siegel (2006) menguatkan konsep 

multimodal dalam pembelajaran bahasa bahwa language arts education can no longer 

ignore the way that our social, cultural, and economic world now require facility with 

texts and practice involving the full range of representational modes. Bahkan, karena 

adanya keberagaman budaya, bahasa Inggris pun terpecah menjadi berbagai jenis dan 

berkembang menjadi bahasa Inggris yang berbeda-beda, baik karena dipengaruhi oleh 

aksen maupun perubahan bentuk kata (Barron, 2007). Sementara itu, Bazemer dan 

Kress (2008) menyatakan pentingnya mode sebagai bentuk sumber sosial dan kultural 

untuk melakukan pemaknaan.  

Pemahaman mengenai konsep multimodal inilah yang menjadikan konsep 

multiliterasi dikenalkan oleh New London Group (1996) dalam Pedagogy of 

Multiliteracy: Designing Social Feature. Manusia tidak hanya membaca atau menulis, 

namun mereka membaca dan menulis dengan genre tertentu yang melibatkan tujuan 

sosial, kultural, dan politik (Caughlan, 2008). Dalam upaya peningkatkan kompetensi 
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multiliterasi, penggunaan grafik, gambar, setting tulisan, foto, presentasi, gestur, 

bermain drama, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik menjadi sumber dan 

media pembelajaran yang menarik.  

  Media pembelajaran multiliterasi seperti uraian pada bagian sebelumnya, 

dijelaskan memiliki tiga karakteristik yaitu multimedia, multikonteks, dan 

multimodal. Berdasarkan karakteristik tersebut, media nusantara bertutur dapat 

dimanfaatkan dalam optimalisasi budaya multiliterasi khususnya untuk siswa Sekolah 

Dasar.  

Nusantara bertutur bersifat multimedia, seperti dalam pembahasan sebelumnya 

media nusantara bertutur merupakan media mendonggeng yang terbit secara konsisten 

dalam surat kabar Kompas secara cetak dan dilengkapi dengan audio dalam laman 

print.kompas.com. Ketersediaan media ini dalam bentuk cetak dan audio 

menunjukkan bahwa media ini bersifat multimedia. Hal ini dapat membangkitkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memanfaatkan berbagai sumber untuk 

memeroleh informasi. Saat siswa diminta membaca dongeng dengan media nusantara 

bertutur secara cetak, mereka  mendapatkan pengalaman langsung mencari dan 

menemukan informasi yang diperlukan dalam sebuah surat kabar sebelum dibaca. Saat 

aktivitas membaca berlangsung siswa bebas menginterpretasi berdasarkan 

imajinasinya untuk menemukan pemahaman dan pemaknaan dalam teks dongeng 

yang dibaca. Selanjutnya, apabila siswa diminta untuk menyimak pembacaan dongeng 

dalam media nusantara bertutur secara audio, mereka mengembangkan 

keterampilannya dalam menerapkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bentuk internet untuk membuka laman dan mencari dongeng ingin 

disimak. 

Nusantara bertutur bersifat multikonteks, cerita yang disajikan dalam dongeng  

nusantara bertutur bersifat sederhana sesuai dengan karakteristik siswa SD yang 

diarahkan untuk mengenal teks narasi sederhana. Dongeng dalam media nusantara 

bertutur dilengkapi dengan hikmah cerita mempermudah siswa dalam memahami isi 

dongeng. Pesan yang dapat diambil setelah pembacaan dongeng dalam media 

nusantara bertutur berisikan nilai-nilai kebaikan dan bersifat multikonteks. Hal ini 

nampak dari keberagaman pesan yang terkandung dalam cerita, misal siswa 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
322 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

memahami budaya mengantre dalam kisah “Dame tidak mau mengantre”, siswa 

memahami kebersihan dan pemanfaatan limbah dalam kisah “Bank sampah”, dan 

siswa memahami fungsi tanaman obat dalam kisah “Mantri kunyit. Berdasarkan 

beberapa contoh kisah dalam nusantara bertutur tersebut, siswa dapat memperoleh 

ilmu pengetahuan yang beranekaragam dan multikonteks. 

Nusantara bertutur bersifat multimodal, melalui aktivitas membaca dongeng 

siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca baik secara lisan 

maupun tulis. Selain itu, siswa mendapatkan rangsangan dan pemodelan teks narasi 

sederhana berbentuk dongeng. Selanjutnya, bila siswa mulai terampil bercerita siswa 

dapat memproduksi teks narasi sederhana seperti dongeng dalam nusantara bertutur 

untuk di pajang di papan karya siswa atau dikirimkan ke media massa cetak untuk 

diterbitkan. 

 

SIMPULAN 

  Media Nusantara bertutur merupakan media yang berisi dongeng dengan 

berbagai hikmah dan pesan yang terkandung dalam cerita. Dongeng ini diceritakan 

secara sederhana sehingga sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar yang 

diarahkan pada pengenalan teks narasi sederhana. Media nusantara bertutur dapat 

dimanfaatkan dalam mengoptimalkan budaya multiliterasi karena memenuhi tiga 

karakteristik media multiliterasi, yaitu multimedia, multikonteks, dan multimodal. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai ketokohan, keteladanan, ajaran Ki 
Hajar Dewantara (KHD) dan nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalam 
ajarannya serta kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah menengah 
atas (SMA). Kajian ini bersifat studi pustaka (study library). Hasil kajian menunjukkan 
terdapat sepuluh (10) ajaran KHD, yaitu (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) 
trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; (6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi 
kepemimpinan; dan (10) triN. Ditemukan lima (5) ajaran KHD, yaitu (1) tripantangan; 
(2) tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan, yang memuat sepuluh nilai 
karakter (Kemendikbud) adalah tanggung jawab, jujur, religius, rasa ingin tahu, peduli 
sosial, mandiri, demokratis, kerja keras, kreatif, dan komunikatif. Hasil kajian ini dapat 
direlevansikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA, khususnya 
perencanaan pembelajaran dan bahan ajar.  Jadi, pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia dapat direncanakan dan diterapkan secara inovatif, kreatif, dan adaptif.   

Kata kunci: Ajaran Ki Hajar Dewantara, Nilai Pendidikan Karakter, Relevansi 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe the character, exemplary, teachings of Ki Hajar 
Dewantara (KHD) and the value of character education contained in his teachings as 
well as the relation to language and literature learning in high school (SMA). This 
study is a literature study (study library). The results of the study show that there are 
ten (10) KHD teachings, namely (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) 
trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; (6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi 
kepemimpinan; and (10) triN. Found five (5) teachings of KHD, namely (1) 
tripantangan; (2) tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan, which 
contains ten character values (Kemendikbud) is responsible, honest, religious, 
curiosity, social, independent, democratic, hard work, creative, and communicative. 
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The results of this study can be upgraded to language and literature learning in high 
school, especially learning planning and teaching materials. Thus, Indonesian 
language and literature learning can be planned and applied in an innovative, 
creative, and adaptive way. 

Keywords: Ki Hajar Dewantara's Teachings, Character Education Value, Relevance 
of Language and Literature Learning 

 

PENDAHULUAN 

Dalam ranah pendidikan, ketokohan Ki Hajar Dewantara (KHD) dan ajarannya 

menjadi salah satu inspirasi kepada pakar, praktisi, dan pegiat pendidikan serta 

pengajarannya. Ajaran KHD memberikan kontribusi mendasar mengenai bagaimana 

menjadi seorang guru atau pamong yang baik dan berkarakter. Guru atau pamong 

diupayakan memberikan contoh yang baik di depan murid, memberi motivasi di 

tengah, dan menyokong murid-murid dari belakang. Komunikasi antara guru dan 

peserta didik harus baik dan komunikatif sehingga tercipta pembelajaran yang 

berkesan dan pengalaman belajar murid-murid juga terbentuk dengan intensif.  

Ajaran KHD ini memuat nilai pendidikan karakter yang sangat penting bagi 

siswa untuk membentuk kepribadian dan karakter. Sesuai Undang-Undang nomor 14 

tahun 2015 tentang guru dan dosen, terdapat empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Keempat kompetensi tersebut seyogianya dipahami dan dilaksanakan betul oleh guru 

dan juga calon guru supaya menjadi sumber daya manusia yang siap guna dan kerja. 

Kenyataannya, lokalitas nilai ajaran tokoh nasional yang seolah diabaikan. Diketahui 

bahwa banyak tokoh nasional yang melegenda sebab sumbangsih keilmuan dan 

ajarannya, misalnya Ki Hajar Dewantara. Ajaran KHD inilah yang menjadi nilai utama 

(core value) pada artikel ini yang dikaitkan dengan nilai pendidikan karakter dan 

relevansinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

AJARAN KI HAJAR DEWANTARA 

Menurut Endraswara, (2015: 16) mengatakan bahwa lingkungan budaya akan 

membentuk tiga hal, yaitu (1) temperamen etnis tertentu, yang terpengaruh keadaan 
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lingkungan dan (2) memengaruhi penggunaan bahasa lokal, dan (3) dorongan sosial 

untuk mencapai harapan baru. Lingkungan budaya justru lebih dominan mengubah 

berbagai hal tentang hidup seseorang. Di Indonesia, ketokohan Ki Hajar Dewantara 

(KHD) diakui dan diapresiasi tidak hanya dalam kancah pendidikan, dalam hal budaya 

dan kearifan lokal pun, sumbangsih keilmuan KHD sangat besar untuk bangsa 

Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Soewardi 

Soeryaningrat, lahir di Yogyakarta ini, merupakan golongan bangsawan Jawa. 

Kebudayaan dan adat Jawa melekat mengalir dalam darahnya, tetapi gelar ningrat itu 

ditanggalkannya demi dapat memahami dan mempelajari masyarakat sekitar.  

Warisan ajaran Ki Hajar Dewantara (dalam Boentarsono dkk, 2012: 19-20), 

yakni (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; 

(6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi kepemimpinan; dan (10) triN. Ajaran 

tersebut menginspirasi banyak orang untuk dapat berkarakter baik sehingga kehidupan 

dapat berjalan adil dan makmur. KHD menekankan pentingnya berbudi pekerti luhur 

dalam setiap pikiran dan tindakan agar muncul manusia-manusia mulia yang akan 

berdampak positif untuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 

Dewantara (1977: 14) berpandangan bahwa untuk membentuk karakter 

seseorang harus melalui pendidikan. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak. Pada 

prinsipnya, ajaran KHD ingin membentuk karakter seseorang itu lebih baik dan lebih 

kuat. Dengan ungkapan lain, orang yang berkarakter yaitu orang yang berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak tertentu. Dengan berkarakter, seseorang 

itu memiliki nilai beda (different value), menjadi pembeda yang tidak hanya dari aspek 

kuantitas, tetapi kualitas diri yang tecermin dari pola pikir dan aktivitasnya.  

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi 

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak 

(berkarakter) mulia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
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menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, 

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

yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 tahun 2003 pasal 3). Oleh 

karena itu, pendidikan nasional mengemban misi untuk membentuk manusia 

sempurna (insan kamil). Dibutuhkan sistem pendidikan (kurikulum) yang memiliki 

materi yang holistik serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. 

Dengan demikian, pendidikan nasional harus bermutu dan berkarakter (Suyadi, 2013: 

4-5).    

Dewasa ini, pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan 

yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan 

pengembangan etik para siswa. Merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik 

oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok 

dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, 

fairness, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang 

lain.  

Selain itu, pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter mulia (good character) dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang 

beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya 

dengan Yang Kuasa (Samani dan Hariyanto, 2013: 42-44). Fungsi pendidikan karakter 

menurut Pusat Kurikulum adalah (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku 

bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam 

pergaulan dunia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah proses pembelajaran yang menekankan pembentukan karakter kepada siswa. 

Karakter-karakter baik tersebut diintegrasikan ke dalam materi pelajaran sehingga 

pembelajaran tidak bersifat kognitif tetapi aplikatif. Dengan kata lain, pendidikan 
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karakter adalah usaha guru mengajarkan dan mendidik siswa agar berwawasan dan 

berkarakter mulia.  

Sementara itu menurut Lickona (2014: 51) didefinisikan “Character so 

conceived has three interrelated parts: moral knowing; moral feeling; and moral 

behavior”. Karakter mulia (good character) mencakup pengetahuan tentang kebaikan 

(moral knowing) yang berkomitmen pada kebaikan (moral feeling) dan akhirnya 

benar-benar melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan demikian, karakter 

mengacu pada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi 

(motivation), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan.  

Pembelajaran karakter dimaksudkan untuk membentuk karakter siswa. Nilai-

nilai umum yang dimaksud adalah konsep core value yang ditawarkan Lickona (2013: 

74) yakni jujur, adil, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Oleh sebab 

itu, pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk 

memperbaiki karakter para siswa. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud 

adalah sebagai berikut sesuai Kemdikbud (2010): (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; 

(4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; 

(10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) 

bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) peduli 

lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab.   

PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Perencanaan pembelajaran perlu dikaji dan disusun secara baik sehingga proses 

dan hasil pembelajaran pun dapat maksimal. Untuk menyusun rencana pembelajaran 

harus memperhatikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, 

alat evaluasi, dan sumber belajar serta bahan ajar. Hal ini sesuai dengan teori tentang 

perencanaan pembelajaran. Menurut Majid (2011: 17) dalam konteks pengajaran, 

perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan 

media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian 

dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muslich (2009: 53) perencanaan pembelajaran 

atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan 
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pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran 

di kelas.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah proses penyusunan rancangan pembelajaran per unit yang 

disusun sesuai materi pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, 

dan metode pengajaran, dan penilaian. Dengan demikian rencana pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut National Center for vocational educational Ltd., (Prastowo, 2014: 138) 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktor dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis. Menurut Majid (2011: 174) bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat didefinisikan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta suasana yang memungkinkan untuk membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan baik. Bahan ajar dapat difungsikan untuk membantu 

guru menciptakan suasana/lingkungan untuk digunakan siswa belajar dengan baik. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dari sepuluh ajarannya itu, terdapat lima (5) ajaran yang dapat penulis temukan 

dan analisis serta implementasinya sebagai pilar pembentuk karakter yang sarat nilai 

edukatif dan kontributif. Ajaran KHD yang dimaksud adalah (1) tripantangan; (2) 

tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan. Penjelasan dan kajiannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Tripantangan 

Ajaran ini membuat diri seseorang mempunyai ancangan atau rambu-rambu 

kehidupan yang membentuk karakter agar selalu patuh dan taat terhadap aturan. 
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Karakter eling lan waspada (ingat dan waspada) terhadap tanggung jawab dan tugas-

tugasnya. Pantangan pertama, yaitu pantang bertindak sewenang-wenang ketika 

berkuasa. Pantangan kedua, yakni pantang korupsi. Penyalahgunaan dana jadi 

preseden buruk kepada semua aspek kehidupan. Di Indonesia, praktik curang ini 

begitu banyak dan sulit untuk diberantas. Akan tetapi, jauh-jauh hari KHD telah 

mengingatkan akan hal tersebut agar tidak menilap uang. Karakter jujur inilah yang 

merupakan poin penting dalam pantangan ini. Kejujuran berdampak kepada keinginan 

seseorang untuk selalu berkata dan berbuat sesuai nurani dan keadaan sebenarnya. 

Pantangan ketiga merujuk pada masalah kesusilaan sebab manusia pantang berbuat 

tercela.  

2. Tringa 

Tringa terdiri dari ngerti, ngrasa, dan nglakoni. Ngerti, maksudnya adalah 

mengerti dan mau memahami terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Siswa 

atau mahasiswa setidaknya dalam pikirannya memiliki karakter rasa ingin tahu. 

Karakter itu membuat peserta didik selalu giat belajar dan mencari tahu informasi-

informasi untuk pengembangan dirinya. Ngrasa, berarti seseorang memiliki perasaan 

sebagai makhluk individu dan sosial sehingga memiliki sikap simpati dan empati. 

Karakter peduli sosial menyebabkan manusia itu merasa bagian dari masyarakat yang 

heterogen, memang perlu sikap peduli sesama, saling membantu, dan bermusyawarah. 

Nglakoni, dapat dimaknai sebagai tindakan nyata dan upaya riil dari dua ajaran 

sebelumnya. Usaha menjalankan (nglakoni) pemikiran atau gagasannya akan 

memunculkan pengalaman tersendiri bagi pelakunya. Berangkat dari banyak 

pengalaman itulah seseorang akan mempunyai karakter mandiri. Sifat mandiri yang 

berpengalaman itu mendorong individu tidak bergantung pada orang lain, berdikari, 

berdiri di atas kaki sendiri.  

3. Triko 

Ajaran Triko terdiri dari kooperatif, konsultatif, dan korektif. Sikap kooperatif 

menuntut adanya kerja sama antarpihak untuk mencapai cita-cita bersama. Kerja sama 

tim yang solid meringankan pekerjaan yang sebelumnya berat menjadi mudah. 

Kesolidan tim memerlukan kerja sama yang terkonsep dengan baik dan masing-

masing anggota tim punya rasa tanggung jawab yang penuh. Konsultatif merupakan 
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sifat konsultasi yang membimbing manusia untuk dapat memilih dan memilah mana 

yang baik dan yang tidak baik. Selain itu, sikap korektif manusia itu menginginkan 

adanya perbaikan terhadap suatu kondisi atau bentuk saran konstruktif yang diartikan 

sebagai langkah ideal untuk meraih kondisi maksimal. Dari ketiga ajaran itu, akan 

muncul karakter demokratis, yaitu sikap yang memikirkan persamaan hak dan 

kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.   

 

4. Trijuang 

Ajaran ini menekankan pentingnya berjuang untuk mengatasi kebodohan, 

kemiskinan, dan ketertinggalan bangsa Indonesia. Ketiga ajaran ini membentuk 

karakter kerja keras yang memang sangat membantu seseorang untuk tekun dan giat 

bekerja agar memperoleh pengalaman hidup yang mengesankan. Kerja keras 

dibutuhkan seseorang untuk menyiapkan rencana atau target, yang upayanya 

dilakukan secara sungguh-sungguh agar target tersebut benar-benar terealisasi. 

Karakter baik ini menunjukkan semangat juang dan kerja keras supaya manusianya itu 

berjuang sampai titik darah penghabisan. 

5. Trilogi kepemimpinan 

Ajaran trilogi kepemimpinan terdiri dari ungkapan ing ngarsa sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Ungkapan pertama ing ngarsa sung 

tuladha, mengandung penjelasan bahwa seseorang di depan dapat memberikan contoh 

dan teladan yang baik, yang akan dilihat oleh orang lain sehingga menginspirasi dan 

memotivasinya ke arah yang lebih baik. Ing madya mangun karsa, penjelasannya 

adalah individu tertentu di tengah-tengah memberikan dorongan positif kepada orang 

lain. Yang terakhir, tut wuri handayani, mempunyai makna bahwa di belakang orang 

lain mengikuti atau menuntun dan mengarahkan kepada konsep atau bentuk yang 

ideal. Karakter yang dibentuk ialah kreatif dan komunikatif. Manusia kreatif memiliki 

banyak ide yang inovatif sehingga mengkreasikan sesuatu menjadi bernilai ekonomis 

dan artistik. Nilai komunikatif itu dibangun dari tindakan terbuka terhadap orang lain 

melalui komunikasi yang memperhatikan tata krama sehingga tercipta kerja sama yang 

solid dan kolaboratif dengan baik.  
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Dapat disimpulkan dari uraian di atas, terdapat sepuluh  (10) nilai pendidikan 

karakter yang terdapat di dalam ajaran KHD. Kesepuluh karakter tersebut adalah 

religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, 

peduli sosial, dan tanggung jawab. Karakter-karakter ini sangat dibutuhkan dalam 

skala nasional, mengingat permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Nilai 

karakter tersebut menguatkan kerangka nasional sebagai penguat jati diri bangsa 

sehingga manusia Indonesia mempunyai keunggulan yang mencirikan dalam hal 

berkarakter kuat dan cerdas. 

Nilai ajaran dan karakter di atas dapat diintegrasikan ke dalam proses 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Internalisasi nilai-nilai itu dimulai dari 

perencanaan hingga tahap asesmen pembelajaran. Secara tersistem, nilai ajaran KHD 

dan karakternya menjadi pusat nilai (central value) untuk sejumlah komponen 

pembelajaran: kepala sekolah, guru, dan siswa. Pembelajaran berbasis ajaran KHD dan 

karakternya dapat diimplementasikan di dalam kelas-kelas, khususnya jenjang SMA.  

Karakteristik bahasa Indonesia tertuang dalam BSNP (2006a) yang 

menerangkan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu 

mengarahkan siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP, 

2006a: 1).   

Strategi pembelajaran adalah siasat atau rencana yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
333 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Dengan kata lain, strategi pembelajaran ialah cara-cara yang akan digunakan guru 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 

Kaitannya dengan ajaran KHD dan nilai karakternya, materi ajar bahasa dan sastra 

Indonesia tentunya mengalami penyesuaian agar maksud dari ajaran dan karakter 

tersebut dapat diterapkan secara maksimal. Penerapan tersebut dilandasi pengertian 

bahwa pembelajaran haruslah memuat nilai-nilai karakter. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut.   

a. Mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Upaya mengembangkan SK dan KD merupakan langkah awal untuk dapat 

merumuskan mata pelajaran. SK dan KD tersebut perlu didiskusikan untuk 

mencari dan merumuskan ‘pandangan baru’ yang dilakukan dengan memuat 

ajaran KHD dan karakternya. Sementara itu, pengembangan silabus secara 

umum mencakup: 

1) Mengembangkan indikator; 

2) Mengidentifikasi materi pembelajaran; 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran; 

4) Pengalokasian waktu; 

5) Pengembangan penilaian, dan  

6) Menentukan sumber belajar.  

b. Pengembangan mata pelajaran 

Mata pelajaran sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan tujuan 

kurikulum. Organisasi dan pengembangannya harus dilihat dari berbagai sudut 

pandang supaya mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi dan berdampak 

pada semua aspek yang mendukung proses pembelajaran. Langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.  

1) Identifikasi ajaran KHD dan nilai karakternya; 

2) Menentukan skala prioritas ajaran KHD dan nilai karakternya; 

3) Menentukan mata pelajaran berlandaskan ajaran KHD dan nilai karakternya; 

4) Menyusun silabus pembelajaran berbasis ajaran KHD dan nilai karakternya; 

5) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan berbasis ajaran KHD dan nilai 

karakternya dan; 
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6) Tindak lanjut hasil evaluasi. 

 

SIMPULAN 

Simpulannya ialah konsep ajaran Ki Hajar Dewantara yang sepuluh itu terdiri 

dari (1) tripantangan; (2) trisentra pendidikan: (3) trihayu; (4) trisakti jiwa; (5) tringa; 

(6) trikon; (7) triko; (8) trijuang; (9) trilogi kepemimpinan; dan (10) triN; itu dapat 

diimplementasikan dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Ajaran itu berdampak 

langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh salah satu komponen penting dalam 

pendidikan yaitu pendidik. Pendidik yang sudah mengerti dan paham ajaran itu dapat 

memiliki karakter yang mulia dan bertanggung jawab.  

Dari ajaran KHD itu, penulis temukan lima ajaran, yaitu (1) tripantangan; (2) 

tringa; (3) triko; (4) trijuang; (5) trilogi kepemimpinan yang mengandung nilai 

pendidikan karakter (dari Kemdiknas). Dari lima ajaran KHD itu, muncul sepuluh 

karakter yang dapat dijadikan bahan pendidikan karakter dalam kerangka nasional. 

Karakter yang dimaksud adalah religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ajaran 

KHD dapat diinternalisasikan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di 

SMA sebab peserta didiknya perlu dibekali ajaran dan karakter positif supaya menjadi 

sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan cakap. 
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ABSTRAK 

Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis merupakan indikator kemampuan 
seseorang dalam menguasai sebuah bahasa. Akan tetapi, pembelajaran di kelas-kelas 
Bahasa Indonesia mengajarkan secara terpisah keterampilan berbahasa dan 
penggunaan bahasa dalam konteks sehari-hari. Bahan ajar autentik dapat menjadi salah 
satu alternatif dalam menjembatani kedua hal tersebut. Kemahiran siswa dalam 
berbahasa nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka jika materi dan kegiatan 
yang digunakan sejalan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemanfaatan bahan ajar autentik yang dipadukan dengan kegiatan berbasis-teknologi 
akan menjadikan pengajaran keterampilan berbahasa dapat menjadi salah satu hal yang 
bermanfaat bagi kehidupan siswa. Penelitian ini akan membahas penggunaan bahan 
ajar autentik dalam pengajaran di kelas Bahasa Indonesia di Singapore School, Pantai 
Indah Kapuk. Dalam konteks ini, penggunaan bahan ajar autentik yang dipadukan 
dengan kegiatan berbasis-teknologi dapat meningkatkan literasi bahasa siswa. 

Kata kunci: autentik, bahan ajar, bahasa Indonesia, literasi, literasi bahasa 

 

ABSTRACT 

Listening, reading, speaking, and writing are indicators of someone's ability to master 
a language. However, learning Indonesian language in Indonesian classes mostly 
teaching separately language skills and language use in everyday contexts. Authentic 
teaching materials can be an alternative in bridging these two things. Student 
proficiency in using language will be useful for their life if the materials and activities 
used in line with what is done in daily basis. Utilization of authentic teaching materials 
combined with technology-based activities will make teaching language skills can be 
one of the things that beneficial for students’ life. This study will discuss the use of 
authentic teaching materials in teaching in Indonesian class at Singapore School, 
Pantai Indah Kapuk. In this context, the use of authentic teaching materials combined 
with technology-based activities can increase the language literacy of students. 
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PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus diberikan 

di setiap sekolah, termasuk dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang dahulu 

disebut dengan Sekolah Internasional. Umumnya, guru bahasa Indonesia mengajarkan 

materi dengan konvensional dengan lebih banyak memberikan teori, fakta, serta 

masalah yang diberikan dengan ceramah (lecturing). (Sidi, 2000:3) memaparkan jika 

siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafalkan apa yang diberikan gurunya 

secara utuh, proses belajar-mengajar tersebut akan menghasilkan manusia yang 

terdidik namun memiliki intelektual yang statis dan kurang kreatif. 

Iswandi (2013) menjelaskan bahwa pola pembelajaran bahasa Indonesia harus 

didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia 

juga harus dievaluasi secara sistematis guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

yang efektif bagi siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif merupakan suatu 

hal mutlak untuk meningkatkan mutu pendidikan jika siswa dapat tertarik dan 

bergairah untuk belajar. 

Pola pembelajaran yang efektif sudah seharusnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan konteks yang berlaku sehari-hari. Akan tetapi, pembelajaran bahasa 

Indonesia yang biasanya dimulai dengan apa (what) hanya mengajarkan teori, fakta, 

serta masalah yang terpisah dengan apa yang dialami siswa dalam kesehariannya. 

Pembelajaran tersebut tidak didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 

kesehariannya. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia masih banyak 

terpaku hanya pada hal-hal yang ada dalam buku semata. 

Sinek (2009) melalui paparan yang diberikan dalam video berjudul “Start with 

why - how great leaders inspire action” menuturkan bahwa para pemimpin besar dunia 

selalu memulai apa yang mereka lakukan dengan mengapa (why). Hal tersebut 

dilakukan agar orang lain dapat mengetahui dan memahami tujuan dari apa yang 

dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana (how) yaitu cara-cara yang 
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dilakukan agar mencapai tujuan serta diakhiri dengan apa (what) yaitu sesuatu yang 

kita lakukan sebagai bagian dari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Paparan Sinek dalam video tersebut dapat diadaptasi dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran yang efektif 

dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang efektif 

sudah seharusnya seiring dengan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut yaitu sebagai 

alat komunikasi (Keraf, 2004:1). Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi yang 

digunakan di negara keempat terbesar di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk 

yang hidup di dalamnya, menjadi salah satu bahasa yang memiliki banyak pengguna. 

Dengan kondisi seperti itu, selayaknya pembelajaran bahasa Indonesia dibuat 

kontekstual dengan menyesuaikan apa yang berkembang pada zaman sekarang. Hal 

tersebut dapat dicapai dengan mengapa siswa mempelajari materi tersebut; apa 

manfaat dari mempelajari materi tersebut, bagaimana cara-cara mempelajari materi 

tersebut, dan apa inti dari materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. 

 
Gambar 1. Skema: Dimulai dengan Mengapa 

Salah satu hal yang menjadi bahasan penting dalam mempersiapkan suatu 

kegiatan pembelajaran adalah bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar autentik 

(authentic materials) merupakan salah satu alternatif dalam menjadikan suatu kegiatan 

pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan apa yang ditemui oleh siswa di kehidupan 

sehari-hari. Bahan ajar autentik telah didefinisikan sebagai "... teks dalam kehidupan 

nyata, tidak ditulis untuk tujuan pedagogis" (Wallace, 1992: 145). Oleh karena itu, 

bahan ajar ditulis untuk penutur jati dan mengandung bahasa yang "nyata". Bahan ajar 

autentik adalah "... materi yang telah diproduksi untuk memenuhi beberapa tujuan 

sosial dalam komunitas bahasa" Peacock (1997). 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
339 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Bahan ajar autentik merupakan bahan ajar yang diperoleh dari sumber-sumber 

asli yang menggunakan bahasa sebagai media dalam suatu komunitas sosial. Bahan-

bahan ajar autentik tersebut dapat diperoleh dari media-media yang jamak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti: koran, majalah, brosur, pengumuman, iklan, dan 

konten-konten lain yang terdapat dalam internet. Bahan ajar autentik tersebut dapat 

membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih berati (meaningful) serta meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. Hal tersebut selaras dengan pemaparan berikut "bahan 

ajar autentik bisa memotivasi siswa karena hal tersebut adalah bukti bahwa bahasa 

digunakan untuk tujuan kehidupan nyata oleh kelompok sosial dalam kehidupan 

sehari-hari" (Nuttall 1996: 172). 

Pembelajaran yang efektif dengan mementingkan pada tujuan yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran, mengapa hal tersebut perlu dipelajari, apa yang 

diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari, dan 

dengan menggunakan bahan ajar serta asesmen autentik berbasis teknologi dapat 

menjadi salah satu upaya literasi bahasa bagi siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), literasi dapat diartikan sebagai “pengetahuan atau keterampilan 

dalam bidang atau aktivitas tertentu.” Selain itu, literasi termasuk dalam akses 

terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis, informasi hukum, untuk menikmati manfaat 

budaya dan penggunaan media, baik bagi mereka yang mencari akses lebih besar dan 

mereka yang tidak memiliki akses (Organization of American States, 1948; United 

Nations, 1995; UNHCHR, 1969). Dari dua pengertian tersebut, literasi bisa diartikan 

sebagai bentuk akses akan suatu informasi tertentu agar seseorang dapat menguasai 

apa arti dalam informasi tersebut secara menyeluruh. 

Singapore School, Pantai Indah Kapuk sebagai salah satu Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK) adalah institusi pendidikan yang percaya bahwa pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang fokus pada siswa dan bermanfaat nantinya pada 

kehidupan sehari-hari mereka. Studi ini akan memberikan contoh bagaimana bahan 

ajar autentik digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia 

sebagai upaya literasi bahasa bagi siswa. 
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KAJIAN PUSTAKA 

BAHAN AJAR AUTENTIK 

Dalam kegiatan pembelajaran yang efektif, salah satu komponen yang harus 

disiapkan dan diperhatikan adalah bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar autentik 

(authentic materials) merupakan salah satu alternatif dalam menjadikan suatu kegiatan 

pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan apa yang ditemui oleh siswa di kehidupan 

sehari-hari. Bahan ajar autentik didefinisikan sebagai "... teks dalam kehidupan nyata, 

tidak ditulis untuk tujuan pedagogis" (Wallace, 1992: 145). Oleh karena itu, bahan ajar 

ditulis untuk penutur jati dan mengandung bahasa yang "nyata". Bahan ajar autentik 

adalah "... materi yang telah diproduksi untuk memenuhi beberapa tujuan sosial dalam 

komunitas bahasa" Peacock (1997). 

Karena bahan ajar autentik adalah bahan ajar yang diambil dari sumber asli 

penggunaan bahasa, maka bahan ajar ini sangat mudah diambil dari sumber-sumber di 

sekitar kita. Berardo (2006) menuturkan bahwa “sumber bahan autentik yang bisa 

digunakan di kelas tidak terbatas, namun yang paling umum adalah koran, majalah, 

program TV, film, lagu, dan karya sastra. Salah satu yang paling berguna adalah 

internet. Sementara surat kabar dan tanggal cetak lainnya sangat cepat, Internet terus 

diperbarui, lebih merangsang secara visual dan juga interaktif, oleh karena itu 

mempromosikan pendekatan yang lebih aktif untuk membaca daripada yang pasif.”  

Internet menjadi salah satu alternatif sebagai tempat untuk memilih bahan ajar 

autentik yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Internet menyediakan 

hampir seluruh bahan ajar autentik dengan cakupan hingga tak terbatas. “Bahan ajar 

autentik harus menjadi bahan yang dibutuhkan siswa dan dapat ditemukan saat 

bepergian, belajar di luar negeri, atau menggunakan bahasa dalam konteks lain di luar 

kelas. Bahan ajar autentik memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan bahasa dan 

konten sebenarnya daripada bentuknya. Siswa merasa seperti mereka belajar bahasa 

target (target language) seperti yang digunakan di luar kelas. Saat memilih bahan dari 
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berbagai sumber, perlu dipertimbangkan bahwa tujuannya adalah untuk memahami 

makna dan bukan bentuk” (Berardo, 2006). 

Dalam memilih bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran, beberapa faktor harus 

dipertimbangkan guna menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Nuttall (1996) menjelaskan setidaknya ada empat faktor yang harus 

diperhatikan antara lain: (1) kesesuaian konten; (2) kemudahan eksplorasi; (3) 

keterbacaan, dan (4) penyajian/presentasi materi. Konten yang diberikan dalam bahan 

ajar autentik harus sesuai dengan apa yang dibahas dan menjadi tujuan pembelajaran 

di kelas, terutama bagi siswa. Bahan ajar yang dipilih juga harus menarik bagi siswa 

serta menjadi bahan yang relevan dengan apa yang akan mereka temui di kehidupan 

sehari-hari. Dari segi kemudahan eksplorasi, bahan ajar autentik layaknya adalah 

bahan ajar yang mudah ditelaah untuk tujuan pengajaran. Selanjutnya, bahan ajar yang 

dipilih haruslah sesuai dengan tingkat kemampuan siswa; tidak terlalu sulit, tetapi 

tidak juga terlalu mudah bagi siswa. Bahan ajar yang dipilih juga haruslah terlihat 

autentik dan memungkinkan bagi siswa untuk menyimaknya/membacanya berulang 

kali untuk mendapatkan isi dari bahan ajar tersebut. Faktor-faktor penting dalam 

pemilihan bahan ajar autentik dapat disimak lebih jelas dalam pemaparan Nuttall 

(1996) dalam Berardo (2006) berikut ini. 

 

Tabel 1. Faktor Penting dalam Memilih Bahan Ajar Autentik 

Nama Faktor Pertanyaan Panduan 

Kesesuaian 
Konten 

Apakah bahan ajar tersebut menarik minat siswa? 
Apakah bahan ajar tersebut relevan dengan kebutuhan 
siswa? 
Apakah bahan ajar tersebut mewakili jenis materi yang 
akan digunakan siswa di luar kelas? 

Kemudahan 
Eksplorasi 

Dapatkah bahan ajar tersebut dijelajahi untuk tujuan 
pengajaran? 
Untuk tujuan apa bahan ajar tersebut harus dijelajahi? 
Keterampilan/strategi apa yang bisa dikembangkan dengan 
memanfaatkan bahan ajar tersebut? 
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Keterbacaan Apakah bahan ajar yang dipilih terlalu mudah/sulit bagi 
siswa? 
Apakah secara struktural bahan ajar tersebut terlalu 
kompleks? 
Berapa kosa kata baru yang dikandung oleh bahan ajar 
tersebut? Apakah itu relevan bagi siswa? 

Penyajian 
(Presentasi) 

Apakah bahan ajar yang dipilih "terlihat" autentik? 
Apakah bahan ajar yang dipilih "menarik"? 
Apakah bahan ajar yang dipilih menarik perhatian siswa? 
Apakah bahan ajar yang dipilih membuat siswa ingin 
mempelajarinya lebih dalam? 

 

Bahan ajar autentik yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran tentu saja 

memiliki manfaat dan kekurangan masing-masing. Manfaat yang diperoleh dalam 

penggunaan bahan ajar autentik dalam kegiatan pembelajaran menurut Berardo (2006) 

antara lain: (1) memiliki efek positif pada motivasi siswa; (2) memberikan informasi 

budaya asli; (3) memberi tahu akan bahasa asli yang digunakan dalam konteks tertentu; 

(4) berkaitan erat dengan kebutuhan siswa; dan (5) mendukung pendekatan pengajaran 

yang lebih kreatif. Di samping itu, penggunaan bahan ajar autentik juga memiliki 

beberapa kekurangan. Pertama, kekurangan dari bahan ajar autentik adalah 

terdapatnya bias secara budaya, sering kali pengetahuan yang baik akan latar belakang 

budaya tertentu diperlukan saat menelaah bahan ajar tersebut (Martinez, 2002). 

Richard (2001) menuturkan bahwa bahan ajar autentik sering memuat bahasa yang 

sulit dimengerti siswa, beberapa kosakata yang tidak dibutuhkan, dan struktur bahasa 

yang kompleks. Hal tersebut acap kali dapat menimbulkan masalah bagi siswa, bahkan 

guru. Masalah terbesar dengan bahan ajar autentik adalah ketika bahan ajar yang 

dipilih tidak sesuai, kosakata yang terdapat mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan 

siswa serta terlalu banyak struktur dapat menciptakan kesulitan bagi mereka.  

 

LITERASI BAHASA 

Literasi bahasa dapat diupayakan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran 

yang memacu siswa untuk berpikir mengetahui mengapa mereka mempelajari hal 

tersebut serta memahami manfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Konsep 

pembelajaran literasi dipaparkan oleh Axford, dkk. (2009:9) sebagai kegiatan 
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pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menemukan 

strategi yang efektif dalam hal kemampuan membaca dan menulis, termasuk di 

dalamnya kemampuan menginterpretasi makna teks yang kompleks dalam struktur 

tata bahasa dan sintaksis. Konsep menginterpretasi makna teks tersebut sejalan dengan 

pembelajaran efektif yang menggunakan bahan ajar autentik di mana siswa 

menganalisis bahan ajar yang digunakan dalam konteks sehari-hari. 

Pengertian lain mengenai literasi disampaikan oleh Menurut Klein, dkk (1991:2) 

bahwa seseorang yang cakap berliterasi tidak hanya mampu membaca, menulis, 

berbicara dan memiliki kemampuan berpikir, tetapi juga menggunakan kemampuan 

tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungannya. 

Siswa yang mendapatkan pembelajaran yang mengedepankan kemampuan mereka 

untuk berliterasi diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam lingkungan sekitar 

dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam suatu konteks terkait dengan apa yang 

mereka alami. 

Muti’ah (t.th.) menuturkan bahwa “kemampuan seseorang dalam membaca dan 

menulis memungkinkannya untuk menguasai berbagai kecakapan hidup, baik yang 

bersifat akademik maupun vokasional. Selanjutnya kecakapan hidup yang demikian 

akan membawa orang tersebut ke dalam situasi ideal karena dia dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan tempat ia berada serta dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Literasi tidak hanya mengacu pada 

pengertian ‘melek huruf’ secara literal, melainkan mencakup kemampuan dalam 

memahami dan menggunakan teks untuk dapat memanfaatkannya dalam berbagai 

situasi dan untuk mencapai berbagai tujuan. Dengan demikian, dalam jangka panjang 

literasi dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut kebutuhan dan 

kesejahteraan hidup.” 

Seseorang yang mahir dalam literasi (literat) dapat diartikan sebagai  seseorang 

yang mahir wacana (Muhana dalam Resmini, t.th.). Dengan demikian, dalam 

pembelajaran di kelas guru hendaknya melahirkan siswa yang literat. Dalam konteks 

ini, literasi bahasa dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk membuat siswa mahir 
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dalam menganalisis wacana yang diambil dari apa yang mereka temui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

bagi siswa dapat diperoleh dengan menggunakan bahan ajar dan asesmen autentik. 

Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran di Singapore School, Pantai Indah kapuk 

dengan memanfaatkan bahan ajar autentik sebagai upaya literasi bahasa di sekolah 

agar menghasilkan siswa yang literat. 

Kegiatan pembelajaran ini didesain untuk siswa kelas IX (sembilan) dalam topik 

mendeskripsikan sesuatu. Tujuan pembelajaran dalam sesi ini adalah sebagai berikut: 

1. melaporkan kegiatan yang berbeda dengan deskripsinya dalam bahasa 

komunikatif; 

2. menguraikan perbedaan orang, situasi, keadaan, tempat menggunakan istilah yang 

berbeda; dan 

3. menggambarkan perasaan mereka sendiri secara tertulis dan lisan. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan inkuiri sebagai 

bagian dari literasi bahasa. Tiga pertanyaan inkuiri yang ditanyakan kepada siswa: (1) 

Pernahkah Anda menemukan pengumuman orang hilang di jalan atau semacamnya? 

Jika Anda melihat orang itu hilang, apa yang akan Anda katakan kepada keluarga atau 

orang yang mencari orang itu? (2) Pernahkah Anda pergi ke tempat wisata di suatu 

tempat di Indonesia? Jika Anda bertemu dengan teman Anda yang ingin pergi ke sana, 

apa yang akan Anda katakan untuk menjelaskan tentang objek wisata itu? (3) 

Pernahkah Anda melihat ada kejadian (kebakaran, banjir, gempa bumi, dll.)? Jika 

Anda ingin mengatakan tentang kejadian itu kepada siapa saja, apa yang akan Anda 

jelaskan kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada siswa 

bertujuan untuk memeriksa sejauh mana mereka memahami konteks pelajaran yang 
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akan diberikan. Jawaban-jawaban yang diperoleh dapat menjadi modal bagi mereka 

memahami topik yang dibahas lebih dalam. 

Kegiatan pembelajaran ini didesain dengan berfokus kepada mengapa (why) 

sebagai dasar literasi bahasa bagi siswa, kemudian bagaimana (how), dan apa (what). 

Tujuan utama kegiatan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa 

bahwa teks deskriptif dapat digunakan untuk membantu orang lain menemukan 

informasi yang dibutuhkan mis. orang hilang, mengetahui tentang objek wisata, 

mengetahui kejadian tertentu, dll. Setelah itu, siswa diajak untuk menentukan 

bagaimana teks deskriptif yang dapat berguna bagi orang lain. Teks deskriptif dapat 

digunakan untuk membantu orang lain jika ditulis secara komprehensif dengan semua 

informasi yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk 

mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut, dimulai dari 

mengetahui definisi teks deskriptif, menjelajahi bahasa yang digunakan dalam teks 

deskriptif, membaca beberapa contoh teks deskriptif dari berbagai sumber yaitu 

menggambarkan orang, situasi, benda, tempat menggunakan istilah yang berbeda, 

mempelajari bagaimana membuat teks deskriptif sederhana dalam kelompok yang 

terkait dengan budaya dan kebiasaan Indonesia mis. Ondel-ondel, tari Piring, Pencak 

Silat, dll., serta membuat teks deskriptif sesuai dengan objek yang ditugaskan. 

Bahan ajar autentik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah 

pengumuman orang hilang serta brosur tempat wisata di Indonesia. Pemilihan gambar 

orang hilang didasari oleh konteks yang siswa temui sehari-hari. Pengumuman orang 
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hilang acap kali ditemui oleh siswa secara langsung, bahkan di berbagai media seperti 

televisi dan komputer. 

 
 

Pemilihan pengumuman orang hilang sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut diikuti dengan asesmen yang juga autentik. Asesmen yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa diminta menulis pesan 

berupa Short Message Service (SMS) atau WhatsApp kepada seseorang yang mencari 

kerabat beliau yang hilang tersebut. Siswa harus menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam penulisan tersebut. Sebagai catatan, beberapa 

siswa memberikan komentar yang sangat baik akan penulisan tugas tersebut. Mereka 

menyadari bahwa pemilihan kata yang terlalu formal dan bertele-tele akan 

mempersulit orang yang membutuhkan informasi berupa deskripsi tersebut. 

Bahan ajar autentik berikutnya adalah brosur tempat wisata di Indonesia. 

Pemilihan gambar orang hilang didasari oleh konteks yang siswa temui sehari-hari. 
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Brosur tempat wisata ini kerap kali ditemui oleh siswa secara langsung, bahkan di 

berbagai media seperti televisi dan komputer. 

 

 

 
Gambar 3. Brosur Tempat Wisata 

Pemilihan  brosur tempat wisata sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut diikuti dengan asesmen yang autentik. Asesmen yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran ini adalah siswa diminta menulis surat kepada teman atau 

kerabat mereka yang berasal dari luar negeri dan ingin berwisata di Indonesia. Sebagai 

catatan, seperti dalam penggunaan bahan ajar autentik sebelumnya, beberapa siswa 

memberikan komentar yang sangat baik akan penulisan tugas tersebut. Mereka 

menyadari bahwa pemilihan kata yang terlalu formal dan bertele-tele akan mempersulit 

orang yang membutuhkan informasi berupa deskripsi tersebut. Dengan memperhatikan 

latar belakang sosial, ekonomi, serta budaya dari siswa di kelas, saya rasa bentuk 

penilaian ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan di awal. 

 

SIMPULAN 

Di tengah era global yang menuntut siswa untuk senantiasa berkembang, 

kemampuan literasi, khususnya literasi bahasa amat dibutuhkan dalam kehidupan 
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sehari-hari. Pembelajaran bahasa Indonesia kini tidak lagi boleh berpaku pada 

penggunaan buku teks dan dipisahkan dengan konteks kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran sebaiknya didesain diawali dengan pertanyaan mengapa (why) 

kemudian dilanjutkan dengan bagaimana (how) baru diakhiri dengan apa (what) agar 

pembelajaran tersebut menjadi efektif, bermakna, dan selaras bagi kehidupan yang 

dijalani oleh para siswa. 

Penggunaan bahan ajar serta asesmen autentik dapat menjadi jembatan agar 

pembelajaran yang didesain berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

konteks ini, pemilihan bahan ajar dan asesmen menjadi aspek vital yang harus 

diperhatikan guru dengan melihat latar belakang serta kondisi siswa sebelum 

mendesain pembelajaran. Selain itu, penggunaan bahan ajar serta asesmen autentik 

harus diiringi dengan perkembangan zaman, khususnya dibidang teknologi. 

Pembaharuan dalam memilih dan memilah bahan ajar dan asesmen harus senantiasa 

memperhatikan aspek kesesuaian bagi siswa. 

 Pada hakikatnya, pemilihan bahan ajar dan asesmen autentik dapat membantu 

siswa dalam hal literasi bahasa dengan memperhatikan konteks yang ada sehari-hari. 
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Diharapkan, siswa dapat menjadi orang yang literat seusai menjalani kegiatan 

pembelajaran, khususnya literat dalam hal bahasa. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran course 
review horay terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak. Sampel 
penelitian ini yaitu siswa kelas III SD N 1 Bojong Kabupaten Purbalingga yang 
berjumlah 55 siswa. Desain penelitian ini mengguanakan quasi experimental design. 
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  dokumentasi,  kuesioner  
(angket),  tes,  dan  observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat 
analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas, dan analisis akhir. Pengujian 
hipotesis menggunakan rumus polled varian. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji 
hipotesis variabel hasil belajar siswa juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji hipotesis 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran course review 
horay terbukti efektif terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak. 
Motivasi  dan  hasil  belajar  siswa  yang  dibelajarkan  menggunakan  model  
pembelajaran course review horay  lebih baik daripada siswa  yang dibelajarkan 
menggunakan model pembelajaran konvensional. 
 
Kata Kunci: menyimak cerita anak; model pembelajaran course review horay; 
motivasi dan hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Salah satu komponen penyusun kurikulum ialah isi kurikulum. Dalam 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 (1), bahasa merupakan salah satu 

materi yang wajib diajarkan di jenjang pendidikan dasar. Bahasa merupakan alat 

komunikasi yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Manusia belajar bahasa karena didorong oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi 

dengan orang lain. Tujuan pengajaran bahasa untuk siswa sekolah dasar yaitu agar 

para siswa terampil berbahasa, dalam pengertian terampil menyimak, berbicara, 
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membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan bahasa yang dipelajari siswa sekolah 

dasar ialah menyimak. Menurut Tarigan (2008: 28), menyimak adalah proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi. Menyimak bertujuan untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi/pesan serta memahami makna informasi yang telah disampaikan 

pembicara.  Pembelajaran  menyimak  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  

siswa dalam berkomunikasi dan memahami apa yang didengar. 

Proses pembelajaran tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula 

dalam pelaksanaan pembelajaran menyimak, khususnya pembelajaran menyimak 

cerita anak. Permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

antara lain kegiatan dalam pembelajaran menyimak cerita anak bagi sebagian siswa 

merupakan kegiatan yang cukup membosankan. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam 

pembelajaran menyimak cerita anak kurang bervariasi. Kurangnya ketertarikan siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran menyimak cerita anak ditandai dengan rendahnya 

perhatian dan motivasi belajar siswa saat menyimak cerita anak  yang diperdengarkan 

oleh guru. Akibatnya, siswa tersebut tidak dapat memahami cerita anak yang 

diperdengarkan. Ia tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, yang tentu dapat 

berdampak pada perolehan hasil belajar siswa. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran menyimak cerita anak masih 

menggunakan metode ceramah dan penugasan. Pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru sehingga tercipta komunikasi satu arah yaitu dari guru ke siswa. Metode 

pembelajaran tersebut tidak dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi model pembelajaran dalam 

kegiatan menyimak cerita anak. Model pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan 

dengan karakteristik materi pelajaran dan tingkat perkembangan siswa. 

Berdasarkan   latar   belakang   tersebut,   peneliti   mengadakan   penelitian   

tentang keefektifan model pembelajaran course review horay terhadap motivasi dan 

hasil belajar menyimak cerita anak. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas III SD N 

1 Bojong Kabupaten Purbalingga. Huda (2013: 229) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran course review horay adalah model pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah  dan  menyenangkan.  Setiap  siswa  yang  
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dapat  menjawab  soal  dengan  benar diwajibkan berteriak “horee!!” atau yel-yel 

lainnya yang disukai. Menurut Harianto (2012) dalam Hermawan (2013), model 

pembelajaran course review horay adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Pembelajaran ini merupakan cara 

belajar-mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan  

guru  dengan  menyelesaikan soal  atau  pertanyaan.  Namun,  dalam  aplikasinya siswa 

tidak hanya dilatih untuk belajar tentang keterampilan dan isi akademik saja 

(Hermawan, 2013). Siswa juga dilatih untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan 

sosialnya melalui kegiatan diskusi kelompok. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian eksperimen dalam penelitian ini yaitu quasi experimental 

design. Bentuk  quasi  experimental  design  yang  digunakan  yaitu  nonequivalent  

control  group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas III SD 

Negeri 1 Bojong Kabupaten Purbalingga tahun ajaran 2013/2014. Peneliti 

menggunakan kelas yang sudah ada untuk dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan 

ciri utama metode quasi experiment, yaitu  tanpa  penugasan  acak  dan  menggunakan  

kelompok  utuh  yang  sudah  ada  (intact group), maka peneliti menggunakan seluruh 

subjek untuk diberi perlakuan. Peneliti tidak mengambil  sampel  dari  anggota  

populasi  secara  individu,  tetapi  dalam  bentuk  kelas. Anggota sampel pada 

penelitian ini berjumlah 55 siswa, yaitu 27 siswa kelas kelompok eksperimen dan 28 

siswa kelas kelompok kontrol. 

Variabel  yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu motivasi dan hasil belajar 

siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dokumentasi,  

kuesioner (angket), tes, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 

angket, soal tes, dan  lembar  pengamatan  model  pembelajaran  course  review  horay.  

Pengujian  validitas angket dan soal tes menggunakan analisis korelasi pearson pada 

bivariate correlations. Pengujian reliabilitas angket menggunakan rumus cronbach’s 

alpha pada program SPSS versi 17. Pengujian reliabilitas soal tes menggunakan rumus 

KR 21, dengan kriteria pengujian:  jika  rhitung  •   rtabel,  maka  semua  butir  soal  

dinyatakan  reliabel.  Rumus  yang digunakan yaitu: 
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Keterangan: 

K : jumlah item dalam instrumen 

M        : mean skor total 

 : varians total (Sugiyono, 2013: 180). 

Uji persyaratan analisis diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Untuk 

menguji normalitas,   peneliti   menggunakan   uji   lilliefors   dengan   melihat   nilai   

pada   kolom kolmogorov-smirnov. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan 

uji F (Levene’s test). Peneliti melakukan uji kesamaan rata-rata menggunakan metode 

independent samples t test dengan taraf signifikansi 0,05 pada program SPSS versi 17. 

Analisis akhir yang dilakukan yaitu uji perbedaan dan uji keefektifan. Uji 

perbedaan dilakukan untuk membandingkan apakah motivasi dan hasil belajar siswa 

menyimak cerita anak di kelas eksperimen dan kontrol sama atau berbeda setelah 

memperoleh perlakuan. Uji perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode 

independent sample t test pada program  SPSS  versi  17.  Setelah  data  dinyatakan  

berbeda,  kemudian  dilakukan  uji keefektifan menggunakan pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel. Uji keefektifan ini menggunakan uji pihak kanan (one tailed). 

Rumus yang dipakai yaitu rumus polled varian: 

 

 
 

 

Keterangan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  penelitian  berupa  data  motivasi  dan  hasil  belajar  siswa  selama  

penelitian berlangsung. Data tersebut berasal dari data motivasi dan hasil belajar 

menyimak cerita anak yang diukur sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. 

Penilaian motivasi belajar siswa diambil dari jumlah skor angket yang diperoleh, 

dibadingkan dengan skor maksimal angket yaitu 80, kemudian dikalikan 100 % dan 

diinterpretasikan sesuai pedoman yang ada. Pedoman interpretasi nilai motivasi 

belajar siswa, menurut Riduwan (2008: 89) sebagai berikut: 0% - 20% termasuk 

kriteria sangat lemah, 21% - 40% kriteria lemah, 41% - 60% kriteria cukup, 61% - 

80% kriteria kuat, dan 81% - 100%    kriteria sangat kuat. 

Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa baik di kelas eksperimen 

maupun kontrol, perlu dilakukan pembandingan skor motivasi. Skor motivasi awal dan 

akhir siswa, baik kelas eksperimen maupun kontrol dibandingkan agar dapat diketahui 

pengaruh pembelajaran yang diberikan terhadap motivasi belajar siswa. Rekapitulasi 

data skor motivasi belajar siswa kelas eksperimen dapat dibaca pada tabel 1. 

Rekapitulasi data skor motivasi belajar siswa kelas kontrol dapat dibaca pada tabel 2. 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
 

 

Keterangan Kriteria 
(n=27) 

 

Skor Mentah 
 

Nilai (%) 
 

Motivasi 

Motivasi 
Awal 

Jumlah 1710 21
38 

 

Kuat Rata-rata 63,33 79,26 
Motivasi 

Akhir 
Jumlah 1809 22

61 
 

Sangat Kuat Rata-rata 67 83,78 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 
 

 

Keterangan Kriteria 
(n=27) 

 

Skor Mentah 
 

Nilai (%) 
 

Motivasi 

Motivasi 
Awal 

Jumlah 17105 21
44 

 

Kuat Rata-rata 61,25 76,71 
Motivasi 

Akhir 
Jumlah 1722 21

53 
 

Kuat Rata-rata 61,50 76,96 
 

Berdasarkan tabel 1, skor motivasi awal belajar siswa kelas eksperimen sebelum 

pembelajaran  sebesar  79,26  dengan  kriteria  kuat.  Motivasi  siswa  mengalami  

kenaikan setelah proses pembelajaran, yakni menjadi 83,78 dengan kriteria sangat 
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kuat. Sedangkan berdasarkan tabel 2, skor motivasi belajar pada kelas kontrol sebelum 

mengikuti proses pembelajaran sebesar 76,71 dengan kriteria kuat juga mengalami 

kenaikan skor motivasi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, motivasi akhir belajar 

siswa kelas kontrol naik menjadi 76,96. Namun, walaupun mengalami peningkatan 

kriteria motivasi belajar masih tetap berada pada kriteria kuat. Hal ini menunjukan 

bahwa skor motivasi kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Selain 

mengalami kenaikan skor, kriteria motivasi juga naik dari kategori kuat menjadi sangat 

kuat. 

Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran menyimak cerita anak 

berdasarkan pada instrumen soal tes. Soal tes yang digunakan berisi 20 butir soal 

dengan 4 pilihan jawaban. Soal tes yang digunakan sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Selain teruji validitas  dan  reliabilitasnya,  soal-soal  tersebut  juga  

mempunyai  daya  pembeda  soal (minimal cukup) dengan komposisi tingkat 

kesukaran soal 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar. Hasil belajar 

siswa diambil dari jumlah skor total yang diperoleh, dibadingkan dengan skor 

maksimal yaitu 100, kemudian dikalikan 100. Penilaian hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Nilai rata-

rata tes awal (pretest) hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu 41,30. Nilai tertinggi 

dari nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu 65 dan nilai terendahnya 15. 

Sementara, nilai rata-rata tes awal (pretest) kelas kontrol 40,89. Nilai tertinggi dari 

nilai hasil belajar siswa kelas kontrol 65 dan nilai terendahnya 10. 

Setelah diberi perlakuan, nilai rata-rata tes akhir (posttest) hasil belajar siswa 

kelas eksperimen 80,56. Nilai tertinggi hasil belajar kelas eksperimen yaitu 100 dan 

nilai terendahnya  50.  Sementara,  nilai  rata-rata tes  akhir  (posttest) hasil  belajar 

siswa kelas kontrol 63,57. Nilai tertinggi hasil belajar siswa kelas kontrol yaitu 90 dan 

nilai terendahnya 30. Deskripsi data hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) dapat dibaca pada tabel 3. 
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Tabel 3. Rekapitulasi Skor Hasil Belajar Siswa 
 

 
No. 

 
Kriteria Data 

Tes Awal (Pretest) Tes Akhir (Posttest) 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas 

Kontrol 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas 

Kontrol 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Jumlah Siswa 
Rata-rata 
(Mean) Median 
Standar Deviasi 
Varian 
Rentang 
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 

27 
41,30 
45 
12,904 
166,524 
50 
15 
65 

28 
40,89 
40 
13,475 
181,581 
55 
10 
65 

27 
80,56 
80 
13,107 
171,795 
50 
50 
100 

28 
63,57 
65 
13,801 
190,476 
60 
30 
90 

 

Berdasarkan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang diberikan kepada 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh rekap data hasil belajar siswa 

pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar awal 

kelas eksperimen 41,30 sedangkan kelas kontrol 40,89. Selisih antara kedua rata-rata 

tersebut 0,41. Dilihat dari selisih rata-rata hasil belajar tersebut, dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan sebelum diberikan perlakuan. 

Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar akhir kelas eksperimen 80,56 dan kelas kontrol 

63,57. Selisih antara rata-rata kedua kelas tersebut 16,99. Dilihat dari selisih rata-rata 

motivasi belajar tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai yang 

signifikan setelah diberikan perlakuan. 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan 

penerapan model pembelajaran course review horay terhadap motivasi dan hasil 

belajar menyimak cerita anak pada siswa kelas III SD Negeri 1 Bojong Kabupaten 

Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan  yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review 

horay dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Buktinya, nilai 

rata-rata motivasi akhir belajar siswa kelas eksperimen 83,78, sedangkan kelas kontrol 

76,96. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran course review horay dan siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional.  Buktinya, nilai rata-rata tes akhir 

(posttest) hasil belajar siswa kelas eksperimen 80,56, sedangkan kelas kontrol 63,57. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, motivasi dan hasil belajar siswa yang 
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dibelajarkan menggunakan model pembelajaran course review horay lebih baik 

daripada siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Uji hipotesis (uji t) variabel motivasi belajar dalam penelitian ini menggunakan 

uji independent samples t test pada SPSS versi 17. Hasil penghitungan analisis statistik 

uji t, menunjukkan bahwa thitung  > ttabel  (3,064 > 1,671) dan signifikansi •  0,05 

(0,003 < 0,05). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka H0  ditolak dan Ha  

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review 

horay dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Setelah 

dilakukan uji perbedaan, peneliti melakukan uji keefektifan model pembelajaran 

course review horay terhadap motivasi belajar siswa. Pengujian keefektifan  

menggunakan uji pihak  kanan  (one tailed) dengan  rumus  polled varian. Berdasarkan 

hasil penghitungan, diperoleh thitung  sebesar 3,715. Ttabel untuk uji satu pihak 

dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Dari hasil penghitungan 

tersebut, dapat diketahui bahwa thitung, tabel. Jadi, H0  ditolak dan Ha  diterima. 

Artinya, motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Model pembelajaran course review horay efektif terhadap motivasi belajar menyimak 

cerita anak.  

Uji hipotesis (uji t) variabel hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan uji 

independent samples t test pada SPSS versi 17. Hasil penghitungan analisis statistik 

uji t, menunjukkan bahwa thitung  > ttabel  (4,676 > 1,671) dan signifikansi •  0,05 

(0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka H0  ditolak dan Ha  

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  yang signifikan  antara 

hasil belajar siswa  yang dibelajarkan dengan model pembelajaran course review horay 

dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Setelah dilakukan uji 

perbedaan, peneliti melakukan uji keefektifan  model  pembelajaran  course  review  

horay  terhadap  hasil  belajar  siswa. Pengujian keefektifan  menggunakan uji pihak  

kanan  (one tailed) dengan  rumus  polled varians. Berdasarkan hasil penghitungan, 

diperoleh thitung  sebesar 4,670. Ttabel untuk uji satu pihak dengan df = 53 dan taraf 

signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Dari hasil penghitungan tersebut, dapat diketahui 

bahwa thitung •  ttabel. Jadi, H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hasil belajar siswa 
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kelas  eksperimen lebih  baik  daripada kelas  kontrol.  Model  pembelajaran course 

review horay efektif terhadap hasil belajar menyimak cerita anak. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan 

hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan motivasi dan 

hasil belajar siswa di kelas kontrol. Menurut Nieveen (1999 dalam Trianto, 2010: 25), 

salah satu parameter model pembelajran dikatakan efektif apabila secara operasional 

model tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Hasil yang diharapkan 

dalam penelitian ini yaitu motivasi dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas kontrol. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran course review horay lebih efektif daripada 

model pembelajaran konvensional. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model  pembelajaran  course  review  

horay efektif terhadap motivasi dan hasil belajar menyimak cerita anak pada siswa 

kelas III SD Negeri 1 Bojong Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Huda (2013:231),  bahwa  model  pembelajaran  course  review  

horay  dapat  mendorong  siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan 

semangat belajar siswa. Dorongan dan semangat dalam belajar yang tinggi 

menunjukkan bahwa siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar 

yang dimiliki siswa akan memengaruhi hasil belajar yang diperoleh  siswa.  Selain  itu,  

Polloway  dan  Serna  (2001)  dalam  Simsek  (2013:  5) menjelaskan bahwa 

“Cooperative learning method is an activity that increases the students' class 

participation, academic achievement, and motivation toward learning”. Artinya, 

metode pembelajaran kooperatif adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

partisipasi siswa di dalam kelas, prestasi akademik, dan motivasi belajar siswa. 

Faktor yang menyebabkan motivasi dan hasil belajar siswa lebih baik antara lain 

pembelajaran yang tidak monoton (diselingi dengan hiburan), sehingga suasana 

pembelajaran menyenangkan. Selain itu, semangat belajar siswa meningkat 

dikarenakan adanya kegiatan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran menyimak 

cerita anak menggunakan model pembelajaran course review horay dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. Walaupun model pembelajaran ini 

lebih menekankan pada pemahaman materi dengan menyelesaikan soal atau 
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pertanyaan, namun siswa tidak merasa bosan dan tegang selama pembelajaran. Siswa 

merasa senang dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan karena suasana 

pembelajaran diselingi hiburan atau permainan. 

Kegiatan menyelesaikan soal atau pertanyaan yang tidak biasa dan menarik, 

dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Siswa secara berkelompok 

ditugaskan untuk mengisi kotak Horay. Penghargaan berupa teriakan “horee..” atau 

yel-yel lainnya yang disukai dapat menambah motivasi belajar siswa untuk menjawab 

soal atau pertanyaan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Huda (2013: 231), 

bahwa kelebihan model pembelajaran  course  review  horay  yaitu  pembelajaran  

tidak  monoton  karena  diselingi dengan  hiburan,  sehingga  suasana  tidak  

menegangkan,  dan  semangat  belajar  yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. Menurut Suprijono (2010: 167), salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk membantu siswa memberi atensi atau perhatian yaitu dengan 

membuat pembelajaran menjadi menarik. Kejenuhan mudah muncul  dalam  diri  siswa  

dan  kejenuhan  dapat  mengurangi  perhaitan  siswa.  Sesekali, gunakan latihan yang 

tidak biasa dan menarik. 

Model pembelajaran course review horay sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar.  Kegiatan  pembelajaran  yang  menyenangkan  sesuai  dengan  

karakteristik  siswa sekolah dasar yang berada pada usia bermain. Struktur 

pembelajaran yang diselingi dengan permainan mengisi Kotak Horay tidak membuat 

siswa jenuh belajar. Selain itu, dalam mengisi  kotak  Horay,  siswa  dituntut  untuk  

bekerja  sama  dalam  kelompok.  Menurut Sumantri dan Syaodih (2011: 6.3-4), 

beberapa karakteristik yang menonjol pada anak usia SD yaitu senang bermain, selalu 

bergerak, dan bekerja atau bermain dalam kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

course review horay efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak   cerita   anak.   Model   pembelajaran   course   review   horay   

sesuai   dengan karakteristik  siswa sekolah dasar  yang berada  pada usia  bermain.  

Model  pembelajaran course review horay dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam 

pembelajaran menyimak cerita anak, siswa dituntut dapat menjawab pertanyaan 
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berdasarkan cerita yang dibacakan guru. Agar dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan tepat, siswa harus memahami isi cerita anak yang 

diperdengarkan. Struktur pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan perhatian 

dan motivasi siswa dalam menyimak cerita anak. Pemahaman siswa terhadap isi cerita 

anak yang diperdengarkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel motivasi belajar siswa 

menggunakan uji pihak kanan (one tailed), diperoleh thitung   sebesar 3,715. Besar 

ttabel  untuk uji satu pihak dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan 

thitung •  ttabel (3,715 •  1,671), maka H0  ditolak dan Ha  diterima. Artinya, motivasi 

belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran course review horay efektif terhadap  

motivasi  belajar menyimak cerita anak.  Rata-rata nilai  motivasi belajar pada kelas 

eksperimen yaitu 83,78 sedangkan kelas kontrol yaitu 76,96. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel hasil belajar siswa menggunakan uji 

pihak kanan (one tailed), diperoleh thitung  sebesar 4,670. Besar ttabel untuk uji satu 

pihak dengan df = 53 dan taraf signifikansi 0,05, sebesar 1,671. Mengacu pada 

ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil perbandingan thitung •  ttabel (4,670 

•  1,671), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran course review horay efektif terhadap hasil belajar menyimak cerita anak. 

Rata-rata nilai hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu 80,56 sedangkan kelas kontrol 

yaitu 63,57. 
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ABSTRAK 
Berita hoax yang menyebar di berbagai media telah menjadi konsumsi harian 
masyarakat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara karena tujuan hoax 
adalah menyebarkan berita bohong terhadap kelompok tertentu, kebencian dan issue 
terkait sara, atau ujaran provokatif. Konsumen media yang tidak terbatas termasuk 
para pelajar berpotensi menjadikan mereka sebagai korban bahkan pelaku penyebaran 
hoax. Berkenaan dengan masalah ini, para pendidik dituntut untuk tanggap menyikapi 
situasi. Mempersiapkan para pelajar dalam menggunakan media secara tepat adalah 
juga tanggung jawab pendidik/guru. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya 
peran guru dalam membentuk critical thinking siswa pada literasi media untuk 
menangkal berita hoax. Pembentukan critical thinking siswa dapat dilakukan dalam 
kegiatan proses belajar-mengajar dengan menggunakan langkah 5W + 1H sehingga 
pelajar bisa memilih, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi 
bersumber dari media secara aktual dan terpercaya. 
 
Kata kunci : hoax, peran guru, critical thinking, literasi media 

 

ABSTRACT 
Hoax news spread in various media has become the daily consumption of society. This 
poses a serious threat to the unity of one state because the purpose of hoax is to spread 
false news about a particular group, hatred and related issues, or provocative speech. 
Unlimited media consumers, including students, make them as potential victims or 
even hoax proponent. Regarding to this problem, educators are required to respond 
to the situation. Preparing the students to use the media appropriately is also the 
responsibility of educators/teachers. The   purpose of this article is to review the 
importance of teachers’ role in constructing the students’ critical thinking on media 
literacy to ward hoax news off. Constructing the students’ critical thinking can be 
conducted in the teaching and learning process by engaging 5W + 1H so the students 
can choose, collect, process, and deliver information from the media in an actual and 
reliable way.  
 
Keywords: hoax, teachers’ role, critical thinking, media literacy 
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1. Hoax dan Literasi Media 

Berita bohong (hoax) merupakan informasi yang tidak benar atau palsu (curtis, 

1958). Hoax yang disebarkan melalui media elektronik, cetak, atau digital, dibuat 

seolah-olah benar adanya. Hoax bertendensi menyerang seseorang atau lembaga yang 

bertujuan untuk menciptakan dan menebarkan permusuhan, membunuh karakter 

seseorang/lembaga, atau bahkan untuk motif ekonomi. Masalah ini tidak hanya 

merugikan perseorangan/lembaga tetapi juga berpotensi untuk memecah belah negara. 

Keresahan mengenai berita hoax ditandai dengan keseriusan pemerintah  menegakkan 

undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini berupa 

pemblokiran situs-situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

penangkapan pelaku penyebar hoax dan edukasi literasi media kepada masyarakat. 

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan 

mendekonstruksi pencitraan media (Fedorov, 2001). Literasi media bertujuan untuk 

menganalisis dan merespon secara kritis teks media, menginterpretasikan nilai dan 

pesan yang terkandung dalam pesan media dan mengidentifikasi sumber dari teks 

media. Melalui literasi media, diharapkan masyarakat lebih kritis dalam menerima dan 

mengolah informasi dan pada akhirnya diharapkan penyebaran berita hoax dapat 

ditekan. Tapi apakah bisa? 

Pengontrololan media sebagai sarana penyebaran berita hoax sulit dilakukan. 

Ini disebabkan karena konsumen media khususnya media digital, tidak terbatas dan 

media digital juga menjangkau setiap lapisan umur termasuk remaja dan anak-anak. 

Sebut saja berbagai macam media social yang sangat digandrungi anak usia sekolah 

seperti facebook, instagram, line, path, dll. Melalui media-media tersebut anak yang 

daya pikir dan daya nalarnya sedang berkembang mudah disusupi oleh hal-hal yang 

belum atau baru diketahuinya. Lalu apakah cukup membebankan tanggung jawab atas 

penyebaran berita hoax yang juga konsumennya termasuk anak-anak usia sekolah 

hanya kepada pemerintah? 

 

2. Berita Hoax Sebagai Tanggung Jawab Pendidikan 

 Pelajar merupakan salah satu kalangan pengguna paling aktif media sosial. 

Sayangnya, mereka rentan menjadi korban dan pelaku penyebaran berita hoax. Hal ini 
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didukung oleh Penelitian yang dilakukan Shellenbarger (2016) yang menemukan 

bahwa sekitar 8000 pelajar belum bisa membedakan situs palsu dengan media 

professional. Menurut Tamburaka (2013), anak dan remaja memiliki kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri dalam jejaring sosialnya. Media sosial menjadi ruang bagi 

anak-anak untuk merepresentasikan dirinya dalam masyarakat. Kegiatan mengunggah 

foto, memperbaharui status dan membagikan informasi yang menurut mereka penting 

adalah anggapan bahwa dengan cara itu mereka akan dapat diterima (Pratiwi & Nola). 

Sehingga yang terjadi malah diluar perkiraan seperti tindak penipuan, bullying dan 

penyebaran konten hoax yang tentunya merugikan. 

Berkenaan dengan masalah tersebut, hal ini seharusnya mendapat perhatian 

lebih serius dari kalangan pendidik. Memang, negara kita belum memasukkan literasi 

media dalam kurikulum pendidikan nasional, tetapi bukan berarti literasi media lantas 

menjadi hal yang tidak dianggap penting mengingat kecepatan perkembangan 

teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga harus diiringi dengan 

kesiapan para pengguna teknologi termasuk kesiapan pelajar. Bisa saja fasilitas media 

yang semakin canggih, yang seharusnya bermanfaat malah mengakibatkan kerugian 

besar seperti perselisihan karena berbeda pendapat dan mencerai-berai rasa 

persaudaraan hanya karena kontent hoax. 

 Pendidikan melalui peran guru selayaknya bertanggung jawab menyiapkan 

anak didik dalam menggunakan literasi media. Dalam literasi media, hal ini bisa 

dilakukan dengan mendorong siswa secara aktif dan kritis mempertimbangkan pesan 

yang akan mereka sampaikan dan terima, secara kritis mempertanyakan semua bentuk 

komunikasi eksplisit maupun implisit, memahami peran media dalam membentuk 

karakter seseorang, dan mengerti peranan nilai, norma, kepercayaan yang mereka dan 

orang lain pilih dalam berkomunikasi. Generasi yang kritis dalam mengambil, 

menerima dan mengolah informasi akan menjadi agen anti hoax dan penyampai berita 

yang aktual dan terpercaya yang bermanfaat bagi kebaikan semua orang. 

3. Menumbuhkan Critical Thinking Melalui Peran Guru Sebagai Tameng Hoax 

 Menurut Beyer (2015), Critical thinking (berpikir kritis) adalah kemampuan 

untuk menilai valid tidaknya suatu sumber informasi, bisa membedakan mana yang 

relevan dan tidak relevan, bisa membedakan fakta dan opini, dan mampu untuk 
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mengidentifikasi bias dan sudut pandang. Sementara Mertes (1986) berpendapat 

bahwa berpikir kritis adalah proses yang sengaja dan dilakukan secara sadar untuk 

menafsirkan sekaligus mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman, keyakinan 

dan kemampuan yang ada. Dengan demikian berpikir kritis adalah proses berpikir 

yang melibatkan aktivitas mental dalam hal memecahkan masalah, menganalis asumsi, 

merasionalisasikan, mengevaluasi, melakukan penyelidikan dan mengambil 

keputusan. 

 Berpikir kritis juga adalah proses penting dalam literasi media. Literasi media 

menuntut kita untuk “melek media” sehingga kritis dan selektif dalam menerima 

informasi dan menangkap maksud pesan secara eksplisit maupun implisit dari media. 

Artinya bila seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis maka akan 

rentan terhadap dampak negative dari penggunaan media seperti berita hoax. Oleh 

karena itu, proses berpikir kritis perlu ditumbuhkan.   

Mengingat bahwa pelajar merupakan salah satu kalangan pengguna aktif media 

sosial dan rentan menjadi korban ataupun pelaku penyebar kontent hoax, Guru sebagai 

aktor di dunia pendidikan formal perlu berperan menumbuhkan critical thinking siswa. 

Proses berpikir kritis dapat dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi guru 

dituntut terlebih dahulu untuk mengubah orientasi dalam proses belajar-mengajar. 

Metode pembelajaran konvensional seperti pembelajaran bersifat hapalan sudah harus 

ditinggalkan karena tidak berfungsi membentuk critical thinking siswa. Perubahan 

paradigma pendidikan menempatkan guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber 

ilmu pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan dalam 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran (Senjaya, 2008).  Sumber 

ilmu pengetahuan bisa bersumber darimana saja, dari buku, guru, media elektronik 

bahkan dari siswa sendiri. apalagi di zaman digital seperti sekarang, dimana siswa bisa 

mendapat pengetahuan dari media internet. Artinya dalam proses pembelajaran guru 

harus menjadikan siswa sebagai aktor pencari dan penemu sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan khususnya dari media.  

 Dalam proses mencari dan menemukan informasi dan ilmu pengetahuan 

tersebut, salah satu cara untuk membentuk critical thinking siswa bisa dilakukan 

dengan melibatkan kegiatan mempertanyakan 5W +1H sebagai berikut: 
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1. Darimana sumber pengetahuan itu berasal (Who said it?) 

Sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa harus jelas asal 

muasalnya. Cakupan media digital yang tidak terbatas rentan akan sumber-sumber 

informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Guru berperan 

memberi pemahaman kepada siswa bahwa sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan yang mereka peroleh harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

2. Apa informasi dan pengetahuan tersebut (what did they say?) 

Guru harus melatih siswa untuk mengkaji lebih dalam pengetahuan bersumber dari 

media yang mereka dapatkan. Sehingga siswa bisa membedakan pengetahuan 

yang berupa fakta atau opini. 

3. Dimana pengetahuan itu disampaikan (where did they say it?) 

Guru mengarahkan siswa untuk mencari tahu sumber informasi yang mereka 

dapatkan dengan mempertanyakan apakah informasi tersebut untuk kalangan 

tertentu (private) atau untuk orang banyak secara umum (public).  

4. Kapan pengetahuan itu disampaikan (when did they say it?) 

Guru membimbimbing siswa untuk mengetahui kapan informasi tersebut 

disampaikan, apakah sebelum, selama atau setelah kejadian tertentu. 

5. Mengapa pengetahuan itu disampaikan (why did they say it?) 

Guru melatih siswa untuk mempertanyakan alasan atau motif mengapa informasi 

tersebut disampaikan dan mengkaji apakah tujuan penyampaian informasi tersebut 

untuk membentuk opini publik secara baik terhadap sesuatu/seseorang atau 

sebaliknya. 

6. Bagaimana pengetahuan itu disampaikan (how did they say it?) 

Guru mengarahkan siswa untuk mengkritisi lebih jauh bagaimana informasi itu 

disampaikan, apakah secara emosional seperti sedih, marah, kecewa atau gembira 

agar siswa bisa memahami setiap pesan yang disampaikan baik secara eksplisit 

maupun implisit.  
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Kegiatan 5W + 1H dapat digambarkan dalam proses daur belajar sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1. Daur Berpikir Kritis 5W + 1H 

 Proses pembentukan berpikir kritis akan tercapai jika guru menempatkan diri 

sebagai fasilitator, yang siap melayani siswa dalam belajar dan bukan untuk menggurui 

dan menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Melalui 

langkah pembiasaan mempertanyakan secara kritis, proses berpikir siswa akan terus 

terbentuk secara sadar sehingga mereka bisa mengetahui, memahami tujuan 

penyebaran informasi/berita dan bisa mengambil keputusan secara bijak berkenaan 

dengan sumber informasi yang mereka peroleh dari media. 

 

PENUTUP 

Sulitnya menghentikan penyebaran berita hoax  adalah fakta yang kita hadapi. 

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah perlunya keterlibatan guru secara aktif 

dalam pembentukan karakter berpikir kritis siswa. 

Tanggung jawab profesionalisme guru tidak terbatas pada aspek kognitif saja 

melainkan juga aspek afektif. Di abad keduapuluh satu, dimana perkembangan 

informasi dan teknologi berkembang pesat, guru harus menyiapkan siswa untuk 

berpikir kritis terutama dalam penggunaan media. Berpikir kritis diperlukan oleh 

setiap individu khususnya pelajar terutama dalam menangkal dampak negative 

penggunaan media seperti pemahaman akan kontent negatif seperti hoax. 
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Melibatkan proses berpikir kritis dalam proses belajar-mengajar adalah sebuah 

urgent needs. Sehingga secara tidak langsung karakter berpikir siswa bisa 

dikembangkan secara sadar tidak hanya dalam proses belajar-mengajar tapi dalam 

kehidupan siswa sehari-hari khususnya ketika mereka menggunakan media sosial. 

Seseorang yang telah mencapai kesadaran kritis pasti dapat berpikir kritis, yang tidak 

manut saja, tetapi dapat mempertanyakan dan menanggapi secara kritis. Kita 

membutuhkan lebih banyak orang-orang yang mampu berpikir kritis dalam berliterasi 

media dan itu bisa dimulai dari inisiasi Guru dari aspek pendidikan. Tentunya jika 

proses berpikir kritis telah terbentuk penyebaran hoax melalui media dapat ditekan 

atau tidak berpotensi negative.  Sebab berpikir kritis adalah wujud dari tingkat 

kecerdasan emosional yang telah matang sehingga seseorang tidak gampang tersulut 

oleh sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya dan tetap tenang mengambil 

keputusan terkait informasi bersumber dari media. 
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ABSTRAK 
Pelaksanaan penelitian bermula dari gambaran kondisi awal tentang lemahnya tingkat 
kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan kendala untuk mendapatkan 
hasil belajar yang memuaskan. Perlu dikembangkan sebuah inovasi pembelajaran 
untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan terutama tentang menemukan 
gagasan pokok. Salah satu inovasi pembelajaran tersebut adalah dengan permainan 
Treasure Hunt. 
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
permainan Treasure Hunt dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada 
kompetensi dasar 4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 
antargagasan ke dalam tulisan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Instrumen dalam 
pengumpulan data berupa observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Kondisi 
awal siswa sebelum dilakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 47,06%. 
Hasil ini meningkat pada siklus I menjadi 77%. Selanjutnya, pada siklus II hasil 
meningkat menjadi 89%. Sedangkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 
mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria “cukup”. Kemudian hasil ini meningkat 
pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria “sangat baik”. Dari hasil penelitian, 
disimpulkan bahwa permainan Treasure Hunt dapat meningkatkan kemampuan siswa 
memahami bacaan dalam menemukan gagasan pokok. Hasil ini dapat dicapai apabila 
pembelajaran dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang tepat berdasarkan skenario 
yang telah disusun. 

Kata Kunci: Memahami Bacaan, Gagasan Pokok, Treasure Hunt 
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PENDAHULUAN 

Membaca merupakan kegiatan yang merespon lambang-lambang tertulis 

dengan  menggunakan  pengertian  yang  tepat. Membaca bukanlah suatu proses 

“efakator”, melainkan ketrampilan dan kemampuan yang interaktif dan terpadu. 

Faktor-faktor yang secara tunjang menunjang terjalin dalam proses membaca itu 

ternyata mempunyai sifat yang menguntungkan. Hampir semua jenis keterampilan 

membaca dapat diperbaiki dengan jalan latihan. Budinuryanta (1997:11.24). 

Pembelajaran membaca di kelas dengan pemberian tugas terasa suatu 

pekerjaan yang membosankan dan menjenuhkan. Saat ini siswa lebih suka menonton 

televisi, santai, dan tidur daripada mengerjakan tugas itu, akibatnya kemampuan siswa 

tidak seperti yang diharapkan. Dari pengamatan di kelas ketika pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya membaca terlihat 50% siswa tidak tertarik, acuh tak acuh, 

beberapa siswa selalu bercakap-cakap dengan teman sebangkunya, sebagian besar 

siswa gaduh, dan bacaan baru selesai dalam waktu yang cukup lama. Diajukan 

pertanyaan, semua diam, sibuk membaca kembali teks, jawaban siswa tidak mencapai 

sasaran.  

Keterampilan membaca untuk memahami bentuk-bentuk tertulis merupakan 

hal yang mendasar dan sangat diperlukan siswa dalam kegiatan belajarnya. 

Kemampuan ini tidak hanya untuk mempelajari mata pelajaran yang bersifat eksak, 

mata pelajaran noneksak pun sangat memerlukannya. Mata pelajaran non-eksak pada 

umumnya disajikan secara ekspositoris dan panjang-panjang. Bila siswa tidak mampu 

memahaminya secara baik, maka materi yang disajikan terasa berat dan efek lebih jauh 

muncul perasaan bosan untuk mempelajari materi-materi pelajaran. 

Lemahnya tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan 

kendala untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, apalagi bila metode pembelajaran 

yang diterapkan guru kurang tepat, hal ini akan membuat nilai hasil belajar siswa 

semakin terpuruk berada jauh di bawah batas ketuntasan.  

Hal tersebut juga terjadi pada siswa kelas IV SD 5 Jepang, kemampuan 

memahami bacaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 4.2 
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menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan. 

Dari hasil pertemuan pertama pada pembelajaran membaca, diperoleh hasil 52.94% 

dari 34 siswa kelas IV belum mampu menemukan gagasan pokok pada bacaan. 

Kondisi tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh  kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan  belum menggunakan kegiatan yang variatif. Pendukung suksesnya 

pembelajaran hanya mengandalkan silabus dan RPP, belum mengembangkan model 

pembelajaran yang  menarik. Perangkat pembelajaran juga masih sangat terbatas. 

Model permainan memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya dalam 

memahami bacaan terutama tentang menemukan gagasan pokok pada bacaan. 

Rendahnya kemampuan memahami bacaan pada siswa kelas IV SD 5 Jepang 

menjadi perhatian serius peneliti, karena kemampuan memahami bacaan ini adalah 

ketrampilan yang sangat diperlukan oleh siswa dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemampuan memahami bacaan adalah modal dasar siswa 

untuk memahami bahan bacaan apapun mata pelajarannya. 

Kenyataan praktis di lapangan ini sangat menarik perhatian peneliti, dan 

sebagai guru kelas tergerak hatinya untuk mengadakan penelitian dengan 

mengujicobakan Permaian “Berburu Harta Karun” (Treasure Hunt) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV di SD 5 Jepang 

Kudus. 

 

METODE PENELITIAN 

1.1 Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD 5 Jepang kecamatan Mejobo Kudus dengan jumlah 

siswa 34.  

1.2 Instrumen Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui tes dan non tes. Tes diambil dari 

hasil pekerjaan siswa pada saat proses pembelajaran kompetensi dasar 4.2 menyajikan 

hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan, sedangkan 

non tes diambil dari lembar pengamatan aktivitas siswa. Selain itu juga dilengkapi 
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dokumen penunjang dalam penelitian berupa catatan lapangan, dokumentasi, dan 

angket. 

1.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (class action research) 

dalam dua siklus. Arikunto (2009:2) menjelaskan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Desain penelitian yang digunakan adalah model dari Kemmis berupa suatu 

siklus spiral. Pengertian siklus di sini adalah suatu putaran kegiatan yang meliputi 

tahap-tahap rancangan pada setiap putarannya, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) 

pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observation), (4) refleksi (reflection). Desain 

penelitian berupa gambar yang tahapannya menggunakan prosedur Kemmis (Sams 

2010:67) dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut: 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.4 Peningkatan Kemampuan Memahami Bacaan 

Dari data yang dikumpulkan selama tindakan berlangsung diperoleh 

peningkatan kemampuan siswa dalam memahami bacaan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalam tulisan pada siswa kelas IV SD 5 Jepang Semeter I Tahun 2015 

dapat dicapai dengan menerapkan Treasure Hunt. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menemukan dan membuat gagasan pokok pada bacaan. 

Secara klasikal kemampuan memahami bacaan meningkat dari kondisi awal 47,06%. 

Hasil ini meningkat pada siklus I menjadi 77%. Selanjutnya, pada siklus II hasil 

meningkat menjadi 89%. Dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Hasil Kemampuan Memahami Bacaan 

1.5 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan analisis data, diperoleh gambaran peningkatan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dengan penerapan Treasure Hunt dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan menemukan dan membuat 

gagasan pokok sebuah cerita di buku setiap siklus mengalami peningkatan. Pada siklus 

I dalam pengamatan aktivitas siswa mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria 

“cukup”. Kemudian hasil ini meningkat pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria 

“sangat baik”.  Dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Peningkatan Aktivitas Siswa 
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PENUTUP         

Kemampuan membaca yang berupa kemampuan menemukan gagasan pokok 

dari hasil membaca sekilas (artikel atau buku) dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

Treasure Hunt. Kemampuan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalam tulisan mempunyai sistem penilaian yang khusus sehingga 

perlu ketelitian dalam memberikan penilaian.  

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Treasure Hunt  pada Kompetensi Dasar 4.2 menyajikan hasil 

pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke dalam tulisan memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada  siswa kelas IV SD 

5 Jepang  yang ditandai dengan peningkatan ketrampilan siswa dalam 

mengidentifikasi pokok pikiran pada bacaan pada setiap siklus yaitu dari kondisi awal, 

Siklus I dan Siklus II masing – masing  47,06%, 77%, dan 89%. Selain itu Pada siklus 

I dalam pengamatan aktivitas siswa mendapat skor rata-rata 47,5 dengan kriteria 

“cukup”. Kemudian hasil ini meningkat pada siklus II menjadi 65,5 dengan kriteria 

“sangat baik”.   
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ABSTRAK  
Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan wujud literasi yang dibangun 
untuk menyampaikan nilai pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang paling menonjol adalah nilai 
pendidikan budi pekerti atau pendidikan akhlak.Nilai pendidikan keindahan atau 
pendidikan estetik karena mereka merasakan hal yang indah yakni keyakinan bahwa 
mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lain.Metode penelitian 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian ialah nilai 
pendidikan keindahan atau pendidikan estetik ketika tokoh-tokoh dalam film(Lintang 
dan teman-temannya) mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa antara satu dengan 
yang lain walaupun mereka tidak saling mengetahui. 
 

Kata kunci: nilai pendidikan, novel. 

 

ABSTRACT 
Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata is a form of literacy that was built to convey 
the value of education. The purpose of this research is to know the value of education. 
The most prominent educational value is the value of character education or moral 
education. The value of education of beauty or aesthetic education because they feel 
the beautiful thing is the belief that they love each other with one another. The research 
method used qualitative descriptive analysis. The conclusion of the research results is 
the value of beauty education or aesthetic education when the characters in the film 
(Lintang and friends) have a great sense of affection between each other even though 
they do not know each other. 
 
Keywords: educationalvalue, novel 
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PENDAHULUAN 

Sastra berasal dari bahasa Sansekerta: sas yang bararti mengarahkan, mengajar, 

memberi petunjuk, serta akhiran tra yang bermakna menunjukkan alat atau sarana. 

Sastra bararti alat untuk mengajar. Masih menurut Teeuw dalam kebudayaan Barat 

terdapat literatur (Inggris). Literatur (Jerman), litterature (Perancis). Kesemuanya 

berasal dari bahasa Latin litteratura. Literatura merupakan terjemahan dari 

grammatika (Yunani). Litteratura dan gramatika berdasarkan kata littera dan gramma 

yang berarti huruf atau tulisan. Litteratura dipergunakan untuk tata bahasa dan puisi. 

Kesemua kata dalam bahasa barat tersebut berarti segala sesuatu yang tertulis (Harjito, 

2007:2–3). 

Karya sastra sebagai hasil ciptaan yang mengandung nilai estetika, imajinasi, 

dan kreasi melahirkan ragam karakter bab genre sastra, seperti prosa, puisi dan drama. 

Unsur kreatifitas menjadi kapasitas pengarang dalam membangun dunia kata dengan 

imajinasi tingkat tinggi hingga menghasilkan sebuah karya (Ambarini,2011:2). 

Menurut Hardjana (1994:25) bahwa karya sastra merupakan wacana yang 

mengekploitir kemungkinan bahasa hingga ke batas yang setinggi–tingginya.  

Salah satu hasil karya sastra adalah novel. Novel merupakan karya sastra yang 

mengungkapkan masalah yang lebih luas, mengungkapkan sebuah episode perjalanan 

hidup tokoh ceritanya bahkan dapat menyinggung masalah–masalah yang kaitannya 

sudah agak renggang, artinya masalah–masalah yang sesungguhnya tidak begitu 

integral dengan masalah pokok cerita itu sendiri (Suhariyanto,1982:40). 

Dari segi isi, novel sebagai hasil dari karya sastra menampilkan masalah–

masalah sosial yang berbeda–beda sesuai dengan periode, semestaan, dan konflik 

sosial tertentu lainnya. Pada umumnya cerita ini tampak melalui lukisan tokoh, 

peristiwa dan latar ceritanya (Ratna, 2004:335). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah suatu 

bentuk karya sastra baru yang melestarikan kehidupan manusia dengan menampilkan 

tokoh–tokoh, suasana, peristiwa, dan setting cerita yang tersusun menjadi jalinan cerita 

yang utuh.  

Menurut Ali M. Nazir (1979:215) nilai pendidikan adalah nilai–nilai yang 

menyiapkan peserta didik dalam peranannya di masa yang akan datang melalui 
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bimbingan, pengajaran, dan latihan.Manfaat mengenal karya sastra pada unsur nilai 

pendidikan adalah untuk mengungkapkan nilai–nilai yang terkandung di dalamnya 

nilai budi pekerti seperti nilai keteguhan hati dalam meraih cita–cita, kesabaran, 

kerjasama dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.  Nilai–nilai yang termuat 

dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menjadi tuntunan hidup manusia. 

Salah satu nilai yang ada dalam kehidupan adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan 

yang dimaksud dalam karya sastra tersebut berkaitan dengan budi pekerti manusia. 

Penulis memilih novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan alasan cerita 

tersebut banyak memuat nilai–nilai pendidikan yang berkaitan dengan budi pekerti. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

“Nilai Pendidikan Pada Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata.” 

Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimanakah nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata? 

2. Bagaimanakah nilai pendidikan pada novelLaskar Pelangi karya Andrea Hirata? 

Tujuan penelitian ini di dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat dalam novel Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsikan nilai pendidikan pada novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis dan 

praktis, yaitu 

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman apresiasi dan kajian 

sastra. 

2. Agar nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata dapat menjadi teladan bagi pembacanya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Nilai 

Nilai adalah sifat atau hal–hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan 

(KBBI,1990:615). Sedangkan Soeparwoto menyatakan bahwa  nilai adalah 
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sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk 

mewujudkannya. Nilai merupakan sesuartu yang memungkinkan individu atau 

kelompk sosial untuk membuat  keputusan mengenai apa yang dibutuhkan, atau 

sebagi sesuatu yang ingin dicapai. 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan tidak hanya untuk 

memanusiakan manusia tetapi juga agar manusia menyadari posisinya sebagai 

makhluk dibumi (Ansori, 2007:1)  

3. Novel  

Menurut Tarigan (1993:164) novel merupakan suatu karya fiksi yang berupa 

cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku atau lebih yang 

didalamnya ada tokoh pria dan wanita yang menceritakan tentang kehidupan nyata 

dan bersifat imajinatif.  

Sementra itu Suhariyanto (1982:40) menyatakan bahwa novel adalah karangan 

bentuk prosa yang panjang dan mendetail apa yang dituliskan di dalamnya, baik 

itu jumlah halamannya maupun peristiwa–peristiwa yang diungkapkannya dan 

biasanya tokoh diceritakannya mulai dari kecil hingga dewasa serta tokoh – 

tokohnya mengalami perubahan nasib. 

4. Toko 

Tokoh adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi 

lewat alur baik sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang 

diceritakan (Agus Nuryantin, 2010:7) 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode sangat diperlukan untuk mengupas sebuah karya sastra. Metode adalah 

jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu (Ngatmini, 2010:94 

). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. 

 Menurut Sudjiman (1993:9) studi pustaka adalah acuan dalam pengumpulan 

data, analisis pembahasan yang berupa daftar buku, majalah, surat kabar dan artikel. 

Menurut Semi (1988:11) melalui kegiatan studi kepustakaan dapat pula membantu 
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pengembangan teori peneliti bahkan dapat sekaligus melakukan perumusan dan 

penyempurnaan masalah dari sebelumnya. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Nilai Pendidikan dalam Karya Sastra 

 Karya satra sebenarnya diciptakan dengan tujuan untuk menghibur, selain itu 

diharapkan pula dapat mendidik pembaca karya sastra, karena karya sastra itu sendiri 

diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Pengetahuan ilmu 

itu sendiri salah satunya melalui kandungan nilai–nilai pendidikan yang terdapat 

dalam karya sastra itu sendiri. 

Nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangikarya Andrea Hirata yaitu:  

1. Nilai Moral 

 Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, 

sikap, berkewajiban, dan sebagainya. Moral dapat pula disebut dengan akhlak 

budi pekerti dan susila ( Depdiknas, 2003:755). 

2. Religius 

Istilah religi sering disamakan artinya dengan pengertian agama. Namun, 

pengertian religi cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian 

agama. Pengertian religi menyangkut adanya kekuatan lain diluar diri manusia 

yang sifatnya supra natural, yang secara umum disebut Tuhan ( Munib, 2006:17). 

Agama lebih menyangkut hubungan individu dengan tuhannya. Agama adalah 

wujud dari kesadaran dan pengakuan manusia akan adanya kekuatan lain diluar 

dirinya. 

3. Etika  

Etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh 

masyarakat yang bersangkutan untuk menngetahui bagaimana manusia 

seharusnya menjalankan kehidupannya (Suseno, 2001:6). Etika merupakan 

konvensi masyarakat yang menyarankan pada sikap dan tindakan seseorang, 

menyangkut pantas dan kurang pantas, benar atau kurang benar, tentang sikap atau 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
385 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

tindakan individu yang bersangkutan. Mewujudkan kehidupan yang selaras 

dengan tata krama dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. 

4. Kerjasama  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:10) kerjasama adalah menggabungkan tenaga 

seseorang dengan tenaga orang lain untuk bekerja demi mencapai tujuan umum. 

Melalui kerjasama kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih 

baik mudah daripada dikerjakan sendiri. 

5. Berani    

Sikap berani memungkinkan untuk mengahadapi kesulitan bahaya dengan cara 

membuat seseorang dapat mengendalikan situasi. Seseorang dapat membangun 

sikap berani dengan mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan 

kemudian memikirkan strategi untuk menghadapinya (Schiller dan Tamera, 

2002:20). 

6. Keteguhan hati dan komitmen  

Komitmen membuat seseorang bertahan dalam mencapai cita – cita. Komitmen 

merupakan janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan dan memberi 

dukungan serta setia kepada keluarga dan teman. Keteguhan hati dapat membuat 

seseorang dapat mencapai cita–cita  ( Schiller dan Tamera, 2002:30). 

7. Suka Menolong 

Menurut Schiller dan Tamera (2002:52) suka menolong adalah kebiasaan 

menolong dan membantu orang lain. Kebiasaan menolong merupakan suatu 

perilaku yang dapat ditanamkan dengan selalu siap mengulurkan tangan dengan 

cara aktif mencari kesempatan untuk menyumbang.  

8. Kejujuran  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:60) kejujuran adalah sikap berbicara tidak 

berbohong kepada diri sendiri maupun orang lain. 

9. Mandiri dan Percaya Diri 

Menurut Schiller dan Tamera (2002:76) mandiri adalah kebebasan melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, sedangkan percaya diri merupakan 

sikap percaya diri sendiri. Sehingga berkat percaya diri kita dapat menjalani 

hidup secara mandiri dengan membuat keputusan sendiri. 
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10. Banyak Akal  

Schiller dan Tamera (2002:110) mengatakan bahwa banyak akal merupakan 

kemampuan untuk berfikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang 

berbeda. Dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar. 

11. Rasa Bangga  

Menurut Schiller dan Tamera (2002:102) rasa bangga merupakan perasaan 

menghargai diri sendiri. Rasa bangga biasanya menjadi motivasi sehingga dapat 

mencapai tujuan dan apa yang seseorang inginkan. 

12. Toleransi  

Schiller dan Tamera (2002:141) mengatakan bahwa toleransi adalah sikap 

menghormati kepercayaaan tanpa menghakimi kepercayaan orang lain, 

meskipun memilki kepercayaan berbeda. Sehingga sikap toleransi ini membuat 

seseorang menerima dan menghargai perbedaan. 

Bukti – bukti Nilai Pendidikan Moral Novel Laskar Pelangi 

 

Religius  

Pada saat masuk waktu sholat dhuhur siswa SD Muhammadiyah 1 Gantong 

melakukan sholat dhuhur berjamaah yang diimami oleh bapak kepala sekolah(Pak 

Arfan). 

 

Etika 

Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong tidak pernah membantah apa kata 

gurunya dan setiap akan masuk kelas mereka memberi salam kepada gurunya. 

 

Kerjasama 

Kerjasama terlihat jelas pada saat siswa – siswi di SD Muhammadiyah 1 

Gantong akan mengikuti karnaval mereka bekerja sama untuk membuat baju dan 

lainnya untuk menunjang penampilan mereka di acara karnaval tersebut walaupun 

dengan biaya yang minim. 

 

Berani 
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Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong mengikuti lomba cerdas cermat 

yang diwakili oleh Lintang,Ikal dan Mahar melawan SD-SD lain yang lebih memiliki 

fasilitas lebih baik mereka berani dan tidak minder bekat dorongan dari bu Muslimah. 

 

Keteguhan hati dan komitmen 

a. Bu Muslimah mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap mengajar di SD 

Muhammadiyah 1 Gantong walaupun dengan fasilitas seadanya. 

b. Siswa–siswi di SD Muhammadiyah 1 Gantong mempunyai keteguhan hati untuk 

bersekolah dan meraih cita –cita mereka. 

 

Suka Menolong 

a. Pada saat pak kepala sekolah sedang memperbaiki dinding sekolah yang hampir 

roboh tiba-tiba datang sekelompok warga yang menolong. 

b. Lintang suka menolong ayahnya dengan cara menjaga adik-adiknya saat ayahnya 

pergi melaut. 

 

Kejujuran 

Antara Lintang dan teman-temannya tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain 

mereka selalu jujur apa adanya diri mereka tanpa melebih–lebihkan ataupun 

mengurangi . 

 

Mandiri dan percaya diri 

Pada saat mereka mengerjakan ujian dan bergabung dengan SD lain yang lebih 

bagus mereka tetap percaya diri walaupun mereka tidak memakai seragam dengan 

percaya diri itu menimbulkan kemandirian didiri mereka yaitu dengan mengerjakan 

soal ujian itu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

 

Banyak Akal 

Saat Mahar diberi tugas oleh bu Muslimah untuk menjadi pemimpin kelompok 

karnaval kemudian dia memutar otaknya untuk dapat nenemukan ide yang bagus 
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sehingga muncullah ide dengan membuat baju dari daun dan menciptakan musik 

dengan menggunakan alat tradisional serta menciptakan tari-tarian.  

 

Rasa Bangga 

Ketika SD Muhammadiyah 1 Gantong terpilih menjadi juara dalam karnaval 

rasa banggapun muncul dalam diri siswa,guru ,orang tua siswa dan warga karena 

sebelumnya SD Muhammadiyah 1 Gantong belum pernah menang dalam lomba 

apapun. 

 

Toleransi 

a. Ketika dalam satu kelas ada anak yang punya keterbelakangan mental 

(Harun)mereka tidak pernah membeda-bedakannya dan menganggap dia seperti 

anak pada umumnya. 

b. Saat ada siswa keturunan cina(acong) merekapun tidak pernah menghina acong 

dan menerima acong sebagai teman mereka dengan tangan terbuka. 

 

SIMPULAN 

 Nilai pendidikan keindahan atau pendidikan estetik ketika tokoh-tokoh dalam 

novel (Lintang dan teman-temannya) mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa 

antara satu dengan yang lain walaupun mereka tidak saling mengetahui. Nilai 

pendidikan keindahan atau pendidikan estetik karena mereka merasakan hal yang 

indah yakni keyakinan bahwa mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. 

 

SARAN 

Novel Laskar Pelangi memuat banyak nilai pendidikan,oleh sebab itu penulis 

mempunyai saran: 

1. Para pembaca novelLaskar Pelangi dapat menyadari bahwa nilai pendidikan 

bukan hanya terbatas pada nilai berupa angka saja. 

2. Parapembaca novel Laskar Pelangi lebih mengenali potensi-potensi anak-anak 

di pedalaman agar ikut membangun dan mengembangkan pendidikan yang ada di sana. 
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ABSTRAK 
Teknologi merupakan perkembangan kebudayaan yang positif. Kemajuan teknologi t
elah menjadi bagian dari hidup manusia di era globalisasi ini. Teknologi dalam dunia 
pendidikan, dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kebutuhan pendidikan. Berda
sarkan Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 3 ayat 2 J dinyatakan bahwa pembelajaran ya
ng dirancang oleh pendidik harus memiliki prinsip memanfaatkan teknologi informas
i dan komunikasi. Mengacu pada pernyataan tersebut, sekolah perlu memanfaatkan m
edia audio visual untuk menunjang pendidikan di sekolah, khususnya pengoptimalan 
budaya literasi dengan menggunakan sarana media audio visual yang berbentuk stop 
motion. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media video stop motion untu
k menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP. Penyusunan produk media ters
ebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan pend
ekatan research and development (R&D) yang dilakukan dengan lima tahap. Penyusu
nan media ini sudah disetarakan dengan kebutuhan media pada jenjang SMP. Sehing
ga media video stop motion karakter flanel dapat digunakan sebagai alternatif pandua
n menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP. 
Kata kunci: media pembelajaran, video audio visual stop motion, menyusun teks ce
rita pendek 
 

ABSTRACT  

Technology is a positive cultural development. Technological progress has become 
a part of human life in this era of globalization. So also in the world of education, te
chnology can be utilized for the implementation of educational needs. Based on Per
mendikbud Number 103 of 2014 on Learning on Basic Education and Secondary Ed
ucation Article 3, paragraph 2 J stated that the learning designed by educators shou
ld have the principle of utilizing information and communication technology. Referr
ing to the statement, schools need to utilize audio visual media to support education 
in schools, especially the optimization of cultural literasi by using the media audio v
isual means in the form of stop motion. This study aims to develop a stop motion vid
eo media to write short story texts for junior high school students. Preparation of m
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edia products are tailored to the needs of students and teachers. This research uses 
a research and development (R&D) approach that is done with five stages. Prepara
tion of this media has been synchronized with the media needs at junior high school 
level. So the media stop motion video flanel character can be used as an alternative 
guide to write short story texts for junior high school students. 
 
Keywords: learning media, audio visual video stop motion, compiling short story text 
 
 
PENDAHULUAN 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya a

dalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Oleh kar

ena itu sebuah karya sastra memerlukan perenungan waktu untuk menciptakannya. B

erbagai persiapan dan waktu yang tepat menjadikan karya sastra dapat tercipta denga

n indah. Menciptakan sebuah karya sastra tidak serta-merta hanya dengan proses men

ulis, tetapi memerlukan proses kreatif dan imaji yang kuat. 

Pada pendidikan formal di sekolah, pembelajaran sastra semakin berkembang. S

emakin terlihat ketika perubahan kurikulum KTSP berpindah ke kurikulum 2013. Dal

am kurikulum KTSP pembelajaran berbasis pada keterampilan yaitu (menyimak, ber

bicara, membaca, dan menulis). Sedangkan pada kurikulum 2013 pembelajaran diuba

h dengan berbasis teks meskipun dalam penerapannya juga menggunakan empat kete

rampilan berbahasa tersebut Menurut Nuh dalam Mulyoto (2013:115). Implementasi 

kurikulum akan menekankan pada pengembangan kreativitas siswa dan penguatan ka

rakter. Di satu sisi, adanya bentuk kurikulum baru merupakan sebuah tuntutan, namu

n  di sisi lain pengubahan kurikulum juga membutuhkan kesiapan dalam jumlah bany

ak aspek, antara lain kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran, media pemb

elajaran yang inovatif dan kesiapan siswa dalam menerima sistem pembelajaran baru 

berbasis teks. Pada pembelajaran berbasis teks terdapat kompetensi dasar menyusun t

eks cerita pendek sesuai kaidah dan struktur teks baik secara lisan maupun tertulis pa

da jenjang SMP. Tetapi dalam tatarannya, kegiatan menyusun tak lepas dari proses m

enulis. Di antara keterampilan berbahasa yang lain, menulis merupakan salah satu ket

erampilan yang tidak dikuasai oleh setiap orang, apalagi menulis dalam kontek akade

mik (academic writing), seperti menulis esai, karya ilmiah, laporan penelitian dan seb
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againya (Zainurrahman 2013:2). Sehubungan dengan itu, perlu adanya media penunja

ng untuk memudahkan siswa dalam menulis. 

Menulis menurut Henry Guntur Tarigan (2008:3) adalah salah satu keterampila

n berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi se

cara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Ketepatan pengun

gkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan. Tidak den

gan menulis sastra, menulis sastra dapat lebih objektif dan terbuka bagi penulis. Penu

lis sastra tidak terkekang dengan penggunaan bahasa baku, namun bersifat ekspresif y

ang keluar dari pemikiran penulis. 

Relevan dengan kurikulum 2013 yang mengharuskan siswa untuk berpikir lebih 

kreatif dan kritis terdapat materi yang didapatnya. Maka dari itu, pembelajaran bahas

a Indonesia dalam kurikulum 2013 memerlukan media pembelajaran yang tepat agar 

memacu pemikiran kreatif siswa. Media pembelajaran tersebut harus memperhatikan 

kebutuhan dan kebermanfaatan. Terutama untuk penggunaan media pembelajaran pa

da teks cerita pendek bagi peserta didik SMP.  

Teknologi merupakan perkembangan kebudayaan yang positif. Semakin banya

knya hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir i

ni telah banyak membantu para pendidik (guru, dosen, instruktur dan lain-lain) dalam 

penyediaan media pembelajaran (instructional media) dan sumber belajar (learning r

esource) serta alat peraga (teaching aid). Setiap orang dapat dengan mudah mengakse

s berbagai informasi kapan saja, sesuai kebutuhan masing-masing. Di bidang pendidi

kan, para mahasiswa, siswa, dan peserta pelatihan dengan mudah dapat memperoleh 

materi pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang dipelajari di sekolah atau men

yelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau pelatih. Dewasa ini, media pembelajar

an dan sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku-buku di perpustakaan dan guru 

di sekolah. Mengingat media merupakan komponen penting dalam suatu proses pemb

elajaran, maka perlu adanya pemanfaatan media untuk menciptakan proses pembelaja

ran yang inovatif. Kemajuan teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia di er

a globalisasi ini. Begitu juga dalam dunia pendidikan, teknologi dapat dimanfaatkan u

ntuk penyelenggaraan kebutuhan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 

tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah p
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asal 3 ayat 2 j dinyatakan bahwa pembelajaran yang dirancang oleh pendidik harus m

emiliki prinsip memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian

, menurut asumsi penulis bahwa kegiatan pembelajaran menyusun dalam tataran men

ulis teks cerpen pada jenjang SMP kelas VII dapat efektif apabila menggunakan medi

a pembelajaran berbasis audio visual.  

Bertolak dari penjelasan tersebut, perlu adanya pengembangan media pembelaj

aran kompetensi dasar menyusun dengan menulis teks cerita pendek berbasis audio v

isual. Dengan demikian peneliti hendak melakukan penelitian mengenai pengembang

an media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis t

eks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP.  

Permasalahan penelitian ini meliputi (1) bagaimanakah kebutuhan media pemb

elajaran menulis teks cerita pendek yang sesuai untuk kebutuhan siswa jenjang SMP, 

(2) bagaimanakah prototipe media pembelajaran menulis teks cerita pendek menggun

akan media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menul

is teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP, (3) bagaimanakah penilaian ahli terhad

ap prototipe media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk 

menulis teks cerita pendek bagi siswa jenjang SMP, (4) bagaimanakah perbaikan pror

otipe media pembelajaran menulis teks cerita pendek menggunakan video audio visua

l stop motion karakter flanel bagi siswa SMP kelas VII berdasarkan penilaian ahli. 

Media pembelajaran audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam keg

iatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam 

satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi disalurkan melalui media ini dapat ber

upa pesan verbal maupun nonverbal. Berdasarkan Kustadi (2011:30), media audio vis

ual merupakan media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan me

nyajikan pesan secara audio dan visual. Media pembelajaran audio visual mengomun

ikasikan pesan dan informasi. Pemilihan media audio visual sebagai kajian penelitian 

ini yaitu keterkaitan minat peserta didik SMP terhadap media pembelajaran audio vis

ual. Artinya, pembelajaran akan lebih menarik, efektif, efisien, interaktif. Harapan me

lalui media audio visual, peserta didik dapat memperoleh informasi sekaligus bersimu

lasi. 
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Dengan demikian peneliti memilih media pembelajaran video dengan sajian ani

masi stop motion berbasis audio visual. Teknik animasi stop motion merupakan tekni

k lama yang memerlukan keahlian khusus dan kesabaran yang tinggi. Namun dalam d

unia pendidikan, teknik animasi stop motion tergolong masih baru dalam penggunaan 

sebagai media pembelajaran. Peneliti memadukan video animasi stop motion dengan 

flanel sebagai karakter tokoh dalam media yang akan dikembangkan. Flanel merupak

an jenis kain yang dibuat dari jenis kain wol tanpa ditenun. Karakter tokoh dalam me

dia tersebut dibuat dengan kain flanel berbentuk boneka kecil. Dari boneka kecil kara

kter flanel tersebut kemudia digerakkan dengan animasi stop motion sebagai bahan m

edia pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yan

g merujuk pada model Borg dan Gall. Sugiono (2008) mengemukakan bahwa metode 

R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu d

an menguji keefektifan produk tersebut.  

Penelitian ini dibatasi dalam skala kecil, termasuk dimungkinkannya untuk me

mbatasi langkah penelitian menjadi lima tahapan yang dilakukan secara sistematik. P

embatasan tahapan penelitian tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam p

enelitian ini alah sebagai berikut: (1) Potensi dan Masalah Penelitian. Merupakan ta

hapan awal dalam dalam penelitian. Tahap ini meliputi mencari data empirik tentang 

potensi masalah penelitian di lapangan. Memerlukan kajian teori dan literatur yang re

levan untuk mengetahui potensi dan masalah penelitian. Adapun sumber kajian yang 

dipakai adalah buku mengenai menulis dan penyusunan, metode penelitian, teks cerit

a pendek serta kebutuhan media pembelajaran. Sumber kajian pustaka adalah jurnal il

miah, tesis, dan skripsi yang relevan dengan penelitian. (2) Pengumpulan Data. Tah

ap kedua yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data. Data yang diperoleh merupak

an data kebutuhan oleh peserta didik dan pendidik berupa angket kebutuhan. Langkah 

selanjutnya yaitu mengulas dan menyusun prinsip-prinsip pengembangan berdasarka

n kajian teori, kajian pustaka dan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari angket 

kebutuhan. (3) Desain Produk. Tahapan yang ketiga adalah mendesain produk. Desa
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in produk dilakukan dengan cara menciptakan sebuah produk media pembelajaran ya

itu video animasi stopmotion karakter flanel sesuai dengan angket kebutuhan yang di

peroleh dari peserta didik dan pendidik. Video animasi stop motion karakter flanel di

kerjakan dengan menggunakan teknik fotografi dan tahap editing menggunakan aplik

asi Adobe Premiere CS 6. (4) Validasi Produk. Tahapan keempat yaitu melakukan k

egiatan validasi produk. Validasi produk merupakan tahapan uji penilaian yang diaju

kan kepada dosen ahli. (5) Revisi dan Perbaikan Produk. Tahapan revisi dan perbai

kan produk merupakan tahapan terakhir dalam penelitian ini. Tahap tersebut melakuk

an perbaikan dan koreksi terhadap produk media pembelajaran pascapenilaian terhad

ap dosen ahli yang melakukan validasi.  

Berikut gambar 3 tahap proses produksi media audio-visual. 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapun sumber data penelitian ini yaitu 60 siswa pada 3 sekolah jenjang SMP d

i Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena meng

gunakan kurikulum 2013. Sekolah tersebut adalah SMP Roudlotus Saidiyyah Kota Se

marang, SMP Negeri 2 Kendal, dan SMP Negeri 1 Weleri. Instrumen penelitian melip

uti lembar wawancara, angket, dan lembar uji validasi. Data yang terkumpul dianalisi

s dengan teknik deskriptif kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian yang dipaparkan meliputi empat hal, yaitu (1) hasil analisis keb

utuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran video audio visual stop motion s

Tahap Pra-Produksi Tahap Produksi Tahap Pasca-Produksi 
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 Editing 
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ebagai sarana untuk menulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, (2) prototip

e media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis te

ks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, (3) penilaian dan saran perbaikan prototip

e media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk menulis te

ks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII, dan (4) perbaikan oleh peneliti terhadap p

rototipe media pembelajaran video audio visual stop motion sebagai sarana untuk men

ulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VII. Keempat hasil penelitian tersebut di

peroleh berdasarkan pengambilan data menggunakan angket kebutuhan kepada respon

den dan angket validasi kepada ahli. 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa terdapat prinsip media pembelajaran 

video stop motion. Prinsip tersebut meliputi dua hal yaitu desain umum media pembel

ajaran video animasi stop motion dan konten isi. Pada aspek desain umum media pem

belajaran video animasi stop motion terdapat empat indikator yaitu (1) animasi, (2) au

dio visual, (3) iringan musik, dan (4) bahasa. Sedangkan pada aspek konten isi terdap

at tiga indikator yaitu (1) materi, (2) evaluasi, dan (4) motivasi.  

 Media pembelajaran video animasi stop motion merupakan media pembelajaran 

yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran pada kompetensi dasar 

menyusun teks cerita pendek bagi peserta didik SMP kelas VII. Video animasi stop m

otion tersebut diproduksi menggunakan teknik fotografi dengan foto secara kontinyu. 

Adapun aplikasi editing yang dipakai menggunakan Adobe Premiere CS6. Gambar di

susun secara kontinyu sehingga membentuk cerita yang utuh. Cerita yang dipilih yaitu 

dengan sub tema “wisata sejarah”. Pemilihan sub tema tersebut karena dipadankan de

ngan materi pembelajaran menyusun teks cerpen SMP kelas VII pada kurikulum 2013

. Teknik video animasi stop motion dipadukan dengan karakter tokoh dari kain flanel 

yang berbentuk boneka kecil. Boneka dari kain flanel dibuat membentuk tokoh karakt

er yang digunakan dalam media pembelajaran tersebut. Pada media pembelajaran vide

o animasi stop motion karakter flanel terdapat konten-konten media yang disajikan. T

ampilan awal video animasi stop motion terdapat tayangan kompetensi dasar yang har

us dicapai oleh siswa. Tampilan berikutnya adalah tayangan pembuka video animasi s

top motion. Pada tayangan pembuka tersebut disajikan judul cerita yaitu dengan tulisa

n “Rawa Pening”. Tampilan judul “Rawa Pening” dibuat menggunakan aplikasi Adob
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e After Effect CS6 jadi tampilan terlihat menarik karena tayangannya. Setelah tayang

an judul, pada tayangan terdapat perkenalan tokoh. Perkenalan tokoh tersebut digunak

an untuk memberikan informasi kepada peserta didik agar mengetahui karakter pada c

erita Rawa Pening. Tampilan berikutnya adalah penyajian video animasi stop motion 

dengan cerita Rawa Pening sebagai dasar cerita pada media pembelajaran. Adapun du

rasi pada tayangan video adalah 15 menit. Setelah tayangan video animasi stop motio

n berakhir muncul tayangan pengisi suara yaitu orang yang berperan mengisi suara pa

da tokoh cerita. Pemberian tayangan tersebut bermaksud untuk menciptakan nilai este

tik pada video media pembelajaran. Tampilan selanjutnya adalah penyajian ulasan ma

teri pembelajaran menyusun teks cerita pendek agar peserta didik lebih memahami pe

mbelajaran. Tampilan evaluasi disajikan setelah tayangan ulasan materi. Tampilan ter

akhir yaitu motivasi agar menggerakkan dan menggugah peserta didik agar timnul kei

nginan dan kemauan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan khususnya pemb

elajaran menyusun teks cerpen. 

 Setelah prototipe media pembelajaran dibuat, langkah selanjutnya adalah valida

si prototipe oleh ahli. Terdapat tiga ahli yang memberikan penilaian dan perbaikan ter

hadap produk media pembelajaran. Ketiga ahli tersebut diantaranya, ahli media pemb

elajaran, ahli materi pembelajaran dan ahli sinematografi. Dari jhasil validasi diperole

h nilai sebesar 83,3 pada aspek sampul dan kemasan video stop motion. Pada aspek pe

nyajian media pembelajaran video stop motion memperoleh nilai sebesar 72,2. Aspek 

desain tampilan media pembelajaran video stop motion mendapat nilai 88,9. Lalu pad

a aspek penyajian audio visual video stop motion memperoleh nilai 83,3. Sedangkan p

enilaian secara keseluruhan media pembelajaran mendapatkan nilai 81,1. Dalam prose

s penilaian tersebut tentu terdapat revisi atau saran perbaikan. Adapun saran perbaikan 

yang direalisasikan yakni pada aspek kemasan dan label CD, penambahan pencapaian 

kompetensi dasar, perbaikan materi pembelajaran, dan evaluasi.  

 Sebagai produk pengembangan media pembelajaran, media pembelajaran vid

eo stop motion memiliki keunggulan. Keunggulan tersebut didasarkan pada pengema

san media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat digunakan peserta didik secar

a mandiri maupun didampingi oleh pendidik. Dari segi tampilan, media pembelajaran 

tersebut lebih menarik jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang sudah ada
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. Hal tersebut dikarenakan media pembelajaran tersebut menggunakan animasi stop m

otion.Video animasi stop motion  merupakan teknik yang terbilang masih baru yang d

iterapkan sebagai media pembelajaran. Teknik animasi stop motion  dibuat digunakan 

untuk mendukung pembelajaran menyusun teks cerita pendek peserta didik SMP agar 

lebih menyenangka  

 

PENUTUP 

Sebagai produk pengembangan media pembelajaran, media pembelajaran video 

animasi stop motion dapat diproduksi dan dipasarkan dalam skala besar. Produk medi

a pembelajaran video animasi stop motion dapat memenuhi kebutuhan media pembel

ajaran menyusun dalam konteks menulis teks cerita pendek bagi siswa SMP kelas VI

I dan dapat memudahkan proses pembelajaran tersebut. Penyusunan media pembelaja

ran tersebut juga sudah disetarakan dengan kebutuhan media pembelajaran bagi siswa 

pada jenjang SMP. Oleh karena itu media pembelajaran video animasi stop motion m

enjadi komponen integral dari sistem pembelajaran. 

Media pembelajaran video stop motion karakter flanel hendaknya direkomenda

sikan untuk digunakan sebagai alternatif panduan menyusun dalam konteks menulis t

eks cerpen untuk SMP kelas VII . Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengu

ji keefektifan media pembelajaran video stop motion karakter flanel sebagai sarana un

tuk menulis teks cerpen bagi siswa SMP kelas VII ini, agar diperoleh teknik dan pend

ekatan baru dalam pembelajaran menyusun dan menulis teks cerpen. 
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