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BAB 5 

PEMANFAATAAN HASIL PENELITIAN SEBAGAI BAHAN AJAR 

MENULIS BIOGRAFI DI SMP 

 

5.1 Penyusunan Bahan Ajar Pembelajaran Menulis Teks Biografi 

 Hasil kajian analisis struktur naratif dan nilai-nilai akhlakul kharimah pada 

film Sang Pencerah dan Sang Kiai ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pembelajaran di sekolah. Salah satu kebutuhan pembelajaran di sekolah yaitu 

bahan ajar. Dengan adanya bahan ajar diharapkan siswa dapat memahami 

kompetensi secara maksimal. Selain itu diharapkan juga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, bahan ajar dapat menajdi sebuah tolak 

ukur terciptanya pemelajaran yang baik. 

 Sebagaimana pemaparan dari analisis, maka bahan ajar yang disusun 

merupakan cakupan dari hasil analisis tersebut. Adapun cakupan dari hasil 

analisis adalah tentang struktur naratif film Sang Kiai dan Sang Pencerah. Urutan 

struktur Naratif pada bagian Alur atau plot dari kedua film akan dijadikan urutan 

penceritaan teks biografi. Akan dipaparkan dengan bahasa yang lebih sederhana 

apa saja struktur naratif film. Sedangkan nilai-nilai akhlakul kharimah yang 

tampak pada kedua film akan dijadikan bahan evaluasi tentang keistimewaan dan 

hal-hal yang patut diteladani dari tokoh film Sang Pencerah dan Sang Kiai. 

 Selain itu bahan ajar yang dibuat akan difokuskan pada satu jenis saja. Hal 

itu dikarenakan agar manfaat penelitian yang berupa deskripsi hasil analisis dapat 

tepat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran di SMP. Bahan ajar yang akan 

dibuat adalah modul dan bahan ajar audio visual film Sang Pencerah dan Sang 

Kiai. Pemilihan bahan ajar modul karena di dalam model bisa dipaparkan materi 

secara lengkap dan terperinci sehingga dapat membantu siswa menulis teks 

biografi. Sementara itu, bahan ajar audiovisual berupa film Sang Kiai dan Sang 

Pencerah digunakan untuk memudahkan siswa. Hal tersebut dikarenakan bahan 
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ajar audio visual lebih praktis dan siswa dapat mempelajari lebih dalam di luar 

kelas sehingga pelajaran jauh lebih efektif, menarik, dan tidak membosankan. 

5.2 Penyajian Modul Pembelajaran Menulis Teks Biografi 

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya bahwa hasil penelitian terhadap 

film Sang Pencerah dan Sang Kiai ini akan dijadikan sebagai bahan ajar menulis 

teks biografi. Modul ini berisi tentang materi yang berkaitan dengan menulis teks 

biografi yaitu struktur teks biografi, struktur naratif film, dan nilai-nilai akhlakul 

kharimah.  

Penyajian diawali dengan pemaparan mengenai apa itu teks biografi dan 

apa itu film biografi. Lalu, akan ditampilkan juga struktur teks biografi dan 

struktur naratif film yang keduanya bisa saling berhubungan. Setelah itu dalam 

proses evaluasi akan dimasukan perwujudan nilai-nilai akhlakul kharimah dari 

hasil analisis yang telah dilakukan. 

 

 


