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BAB V 

BAHAN PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN DALAM PENDIDIKAN 

5.1.Model Pengajaran Invatif sebagai Model Pengajaran Nilai-Nilai Luhur dalam 

Karya Sastra 

 Hasil analisis mengenai kajian bandingan intertekstual terhadap wawacan layang 

SAQJ dan Manaqib SAQJ dalam penelitian ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar atau bahan ajar dalam penyusunan model pengajaran pada pembelajaran apresiasi 

sastra di sekolah. Model pengajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah model pengjaran 

inovatif. Dasar pemilihan model pengajaran tersebut adalah karena model tersebut tepat 

untuk pembelajaran apresiasi sastra yang menekankan pada kegiatan apresiasi dan ekspresi 

siswa. 

5.1.1.Problematika Pengajaran Nilai-nilai Luhur dalam sastra di Indonesia 

Menurut  Purwati (2011: 250), pengajaran sastra yang digelar di persekolahan kita  

hingga saat ini dianggap masih belum menyentuh substansi serta mampu megususng misi 

utamanya, yakni memberikan pengalaman bersastra (apresiasi dan ekspresi) kepada para 

peserta didik, akibatnya, seperti kerap dilaporkan dalam berbagai penelitian serta 

dibincangdebatkan dalam berbagai forum pertemuan (dari mulai diskusi terbatas hingga 

kongres) capaian pengajaran sastra senantiasa berujung pada kata “memprihatinkan”. Atau 

meminjam istilah sastrawan Taufik Ismail, akibat ketidaksungguhan dunia pendidikan kita 

dalam menyelenggarakan pengajaran sastra telah menjadikan para siswa kita mengalami 

“rabun sastra”. 

Menurut H.E Suryatin (1999: 52-53 dalam Purwati 2011: 252), ketidaktercapaian 

pengajaran sastra yang digelar di persekolahan kita sudah barang tentu disebabkan oleh 

sejumlah faktor. Menurut H.E. Suryatin (1999: 52-53 dalam Purwati 2011: 252), 

mengidentifikasi tiga faktor sebagai biang penyebabnya, yakni faktor guru, faktor siswa, dan 

faktor siswa. Khusus mengenai faktor guru, H.E. Suryatin dalam Purwati (2011: 251), 

mengidentifikasi empat hal yang diduga keras menjadi penyebabnya, yakni rendahnya minat 

baca guru terhadap karya sastra, kurangnya pengalaman guru belajar teori sastra, kurangnya 

pengalaman para guru mengapresiasi karya sastra, serta guru dihadapkan luasnya cakupan 
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materi kurikulum yang harus diampaikan, padahal porsi waktu yang tersedia untuk bahasan 

sastra sangat terbatas. 

Menurut Purwati (2011: 253), apabila hal itu terjadi, pengajaran sastra itu tidak kan 

mencapai tujuannya, pengajaran sastra tentunya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena 

yang dipentingkan adalah pengajaran bahasa bukan pengajaran sastra, ujarnya. Memang 

kalau coba kita amati mengenai tujuan pengajaran sastra dalam setiap kurikulum bahasa 

Indonesia yang pernah diberlaukan di dunia persekolahan kita, dari mulai kurikulum 1969, 

1974, 1984, 1994, KBK 2001, KTSP 2006, 2011, 2013, sesungguhnya hampir tidak 

mengalami perubahan. Kalaupun hanya ada perbedaan itu hanyalah di tingkat redaksionalnya 

saja. Pada kurikulum-kurikulum tersebut, pengajaran sastra bukanlah diorientasikan bagi 

kepentingan sastra itu sendiri, melainkan bagi kepentingan pengajaran bahasa. Dengan 

perkataan lain, penggelaran pengajaran sastra di persekolahan kita diorientasikan bagi 

kepentingan meningkatkan kketerampilan berbahasa para siswa (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis). 

5.1.2. Hakikat Pembelajaran Inovatif 

 Pembelajaran Inovatif merupakan model yang dikembangkan dengan mengacu 

kepada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar. Inovatif di sini harus dituntun dengan geraknya hati sang guru untuk 

berniat menginovasi pembelajaran dengan berbagai cara dan muatan sumber belajar. 

Misalnya, pada setiap buku bahasa Indonesia hampir seluruhnya memuat bahasan hikayat 

yang itu-itu saja, namun dengan pembelajaran yang inovatif, seorang guru harus mampu 

menyuguhkan muatan inovatif dengan meyuguhkan naskah klasik yang sudah lama tidak 

disentuh-sentuh orang dari suku bangsanya sendiri. Hal ini dicotohkan dengan pembelajaran 

hikayat/wawacan/manaqib Syeh Abdul Qadir Jaelani yang bagus untuk dijadikan materi ajar 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia maupun apresiasi sastra. Intinya, 

karakteristik penting dari setiap pendekatan tersebut diintegrasikan sehingga menghasilkan 

satu model yang memungkinkan siswa mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan 

produk yang bersumber dari pemahaman mereka terhadap konsep yang sedang dikaji.  

5.1.3.Materi dalam Model  Pengajaran Inovatif 

 Adapun materi yang sesuai disajikan dengan model inovatif, terbaru dan merupakan 

materi yang menuntut pemahaman yang tinggi terhadap nilai, konsep, atau masalah 
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fenomenal yang ada di masyarakat; serta menerapkan pemahaman tersebut ddalam kehidupan 

sehari-hari. Adapun materi apresiasi sastra dari bidang studi bahasa Indonesia adalah hal 

yang tepat disampaikan ke siswa dengan menggunakan model pengajaran inovatif ini. Nilai-

nilai luhur yang ada dalam karya sastra, baik dalam bentuk wawacan maupun manaqib dapat 

dinikmati bersama dengan jalan mendengarkan model yang menembangkan wawacan atau 

membacakan khidmat manaqib yang kemudian menjadikan nilai-nilai luhur bisa diteladani 

dan diaplikasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini setidaknya siswa 

terbantu spirit religiusitasnya, motivasinya, untuk mendalami karya klasik yang sudah banyak 

dilupakan oleh orang dari tempat kelahiran atau dari negerinya sendiri. 

5.1.4. Kegiatan Pembelajaran dengan Model Pengajaran Inovatif 

Menurut Purwati (2011: 257), pada dasarnya, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 

empat langkah, yaitu: orientasi, eksplorasi, interpretasi, dan rekreasi. Setiap langkah dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh para guru dengan berpegang pada hakikat setiap langkah 

berikut, yakni: a) sintaks, yang terdiri dari orientasi, eksplorasi, interpretasi, re-kreasi, dan 

evaluasi, b) sistem sosial, c) prinsip-prinsip reaksi, dan d) sistem penunjang/pendukung  

5.2. Penerapan dan Tujuan 

  Model inovatif dirancang untuk meningkatkan motivasi, kreasi, penemuan baru, bagi 

individu siswa maupun kelompok. Mencari dari apa yang ditemukan, memaknai dari apa 

yang telah ditemukan, dan mendiskusikan pengalaman dari apa yang telah dilakukan adalah 

hal yang utama dalam kegiatan pembelajaran inovatif. Siswa didorong mampu mencari 

sendiri/menemukan sendiri, meneliti sendiri dengan tujuan agar siswa mampu memaknai  

sendiri dari apa yang dicarinya. Strategi atau model pengajaran ini dapat secara langsung 

diaplikasikan dalam menyimak bahkan berbicara inovatif. Intinya, semua yang belajar 

menjadi tidak jenuh dengan apa yang didengar, karena hal-hal baru yang dipelajarinya. Sealin 

itu, dengan hasil mencari dan menemukan sendiri, biasanya siswa terkesan dengan apa yang 

pernah dilakukannya sehingga hal ini bisa memunculkan bentuk tulisan inovatif karya siswa, 

hasil dari apa yang dipelajarinya untuk kemudian dibaca dan dimafaatkan lagi oleh teman-

temannya atau masyarakat sekalipun. 

 Adapun dampak atau pengaruh yang dapat dicapai melaui model pembelajaran ini, 

yakni seseorang mampu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai luhur, konsep, atau 

masalah tertentu, siswa akan memiliki kemampuan menerapkan konsep  atau memecahkan 
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masalah, serta siswa akan mampu meneliti, berpikir, dan mengkreasikan sesuatu berdasarkan 

pemahaman tersebut. 

5.3.  Penerapan Model Pembelajaran Inovatif 

 Penerapan model pembelajaran inovatif dalam penelitian ini menggunakan hasil 

analisis bandingan intertekstual wawacan layang SAQJ dengan Manaqib SAQJ yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan sebagai sumber belajar atau bahan ajar. Karakteristik 

model ini berpusat pada siswa. Selanjutnya model pembelajaran ini dapat untuk mengajarkan 

lima kompetensi berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan apresiasi 

sastra yang sesuai dengan KTSP atau kurikulum terbaru. Sebagaimana terlihat dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada tingkat menengah berikut ini. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) Kompetensi Membaca Karya Sastra 

 

IDENTITAS SEKOLAH,  SK, KD, INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI :, 
ALOKASI WAKTU 

 

NAMA SEKOLAH SMA Karya Pembangunan 

MATA PELAJARAN Bahasa dan Sastra Indonesia 

KELAS /SEMESTER XI (sebelas) / 1 (satu) 

PROGRAM IPA/IPS 

ASPEK 
PEMBELAJARAN 

Membaca 

STANDAR 
KOMPETENSI 

7.  Memahami berbagai wawacan dan atau hikayat 
(Kitab/Karya klasik) 

 

KOMPETENSI DASAR 7.1   Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 
wawacan (Syeh Abdul Qadir Jaelani) dan Manaqib Syeh 
Abdul Qadir Jaelani, membandingkannya, 
mendiskusikannya. 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi         
Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 

   Mengidentifikasi ciri wawacan/hikayat sebagai 
bentuk karya sastra lama  

   Menemukan unsur-unsur intrinsik ( alur, tema,  
penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) 
dalam wawacan/hikayat 

   Menceritakan kembali isi wawacan/hikayat 
dengan bahasa sendiri 

   Bersahabat/ 
komunikatif  

   Kreatif  

 

   Kepemimpinan 

   Keorisinilan  
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ALOKASI WAKTU 4 x  45 menit ( 2 pertemuan) 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

TUJUAN  Siswa mampu menemukan unsur-unsur intrinsik  dan 
ekstrinsik wawacan/hikayat Syeh Abdul Qadir Jaelani 

 

MATERI POKOK 
PEMBELAJARAN 

Teks hikayat  

Ciri-ciri wawacan atau  hikayat  sebagai bentuk 
kesusasteraan lama 

Unsur-unsur intrinsik ( alur, tema,  penokohan, sudut 
pandang, latar, dan amanat) 

Unsur-unsur ekstrinsik (a.l. : latar belakang budaya  yang 
memengaruhi kelahiran dan perkembangan suatu 
wawacan/hikayat)  

METODE PEMBELAJARAN 

 

V Presentasi inovatif  

V Diskusi Kelompok  

V Inquiri  

V Tanya Jawab  

 Penugasan  

 Demontrasi 
/Pemeragaan 
Model yang inovatif 

 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

         Memahami berbagai 
wawacan/hikayat 

        Menemukan unsur-unsur 
intrinsik  dan ekstrinsik 
wawacan/hikayat 

     Siswa dapat Menemukan 
unsur-unsur intrinsik ( alur, 
tema,  penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) dalam 
wawacan/hikayat. 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Nilai Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

PEMBUKA 

(Apersepsi) 

 Guru menceritakan  cuplikan sebuah hikayat 
yang menarik dan cukup terkenal, misalnya 
salah satu bagian cerita Hikayat Syeh 
Abdul Qadir Jaelani. Kemudian siswa 
diminta untuk menebak judul ceritanya, 
pengarangnya, negara asal cerita, budaya 
yang mempengaruhi,  dan kelanjutan/akhir 

   Bersahabat/ 
komunikatif  
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ceritanya. 

 Dengan melontarkan beberapa pertanyaan, 
Guru menuntun pengetahuan siswa untuk 
mengidentifikasi bentuk cerita tersebut 
adalah sebuah hikayat, sebuah bentuk  
sastra  lama yang memiliki kekhasan.   

 

 

INTI 

Pertemuan ke-1 ( 90’)    

 Eksplorasi 

 Siswa membaca secara intensif hikayat, 
misalnya berjudul  Tikus dan Kucing Hutan 
seperti yang tersaji di buku teks. 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk 
menceritakan kembali hikayat yang 
dibacanya dengan kata-kata sendiri 

 Guru menjelaskan latar belakang atau 
sejarah  kelahiran hikayat  tersebut. 

 Elaborasi 

 Guru  membagikan artikel dari surat 
khabar/internet yang membahas tentang 
cerita hikayat dan meminta siswa untuk 
mempelajarinya. 

 Berdasarkan hasil pengkajiannya, siswa  
diajak brain storming   mengidentifikasi  
dan merumuskan   ciri-ciri hikayat. 

 Dengan berdiskusi kelompok, siswa 
menjawab sejumlah pertanyaan untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri  hikayat Tikus dan 
Kucing Hutan  sebagai bentuk 
kesusasteraan lama. 

 Secara bergantian, setiap kelompok ke 
depan kelas untuk mempresentasikan hasil 
berdiskusinya. 

 Guru mengulas, merangkum, dan 
menyimpulkan tampilan presenstasi 
seluruh kelompok. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum 
diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 
diketahui. 

   Kreatif 

Pertemuan ke-2 ( 90’)  

 Eksplorasi 

 Guru menjelaskan unsur-unsur yang 
membangun  hikayat, yaitu unsur intrinsik 
dan ekstrinsik. 

 Guru menjelaskan karakteristik unsur 
ekstrinsik yang membentuk hikayat. 

   Kreatif 
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 Elaborasi 

 Siswa menjawab pertanyaan Guru seputar 
unsur intrinsik dan ekstrinsik  pada hikayat 
Syeh Abdul Qadir Jaelani 

 Guru menyampaikan tugas Geladi 
Kelompok: secara berkelompok siswa 
membaca sendiri sebuah hikayat, 
menganalisis unsur intrinsik dan 
ekstrinsiknya,  dan mengidentifikasi ciri-
cirinya sebagai bentuk kesusasteraan 
lama. 

 Secara bergantian, setiap kelompok   
mempresentasikan hasil berdiskusinya di 
depan kelas untuk ditanggapi bersama. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum 
diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 
diketahui. 

PENUTUP 

(Internalisasi dan  
refleksi) 

 

 Siswa menjawab soal-soal Kuis Uji Teori 
untuk mereview konsep-konsep penting   
yang telah dipelajari 

 Siswa  diajak  merefleksikan nilai-nilai  serta 
kecakapan hidup (live skill) yang bisa 
dipetik dari pembelajaran  

 Guru mengajak siswa untuk tidak 
melupakan hikayat sebagai warisan 
budaya nenek moyang yang mengandung 
nilai-nilai hidup yang sangat luhur.  

   Bersahabat/ 
komunikatif  

 

SUMBER BELAJAR 

V Pustaka rujukan Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk 
SMA kelas X karya Alex Suryanto dan Agus Haryanto 
terbitan ESIS 2007 halaman 63-68 

  

 Material: VCD, 
kaset, poster 

 

DVD naskah kuno (wawacan Syeh Abdul Qadir Jaelani),  

V Mediacetak dan 
elektronik 

artikel di koran atau majalah yang mengupas hikayat  

V Website internet website  yang memuat wawacan/hikayat dari berbagai 
bangsa, artikel yang mengupas wawacan/hikayat 

 Narasumber   

 Model peraga  

V Lingkungan Lingkungan   masyarakat  sekitar siswa 

 

PENILAIAN 
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TEKNIK DAN BENTUK 

V Tes  Lisan  

V Tes Tertulis   

V Observasi Kinerja/Demontrasi 

 Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio 

 Pengukuran Sikap 

 Penilaian diri 

 

INSTRUMEN /SOAL 

 

 

Tugas untuk membaca dan mengidentifikasi unsur-unsur 
intrinsik dan ekstrinsik sebuah hikayat. 

Tugas untuk mengidentifkasi ciri-ciri yang terdapat dalam 
sebuah hikayat yang menunjukkan bahwa hikayat tersebut 
merupakan bentuk kesusasteraan lama. 

Tugas mandiri untuk membaca hikayat, mendiskusikan 
unsur dan ciri-cirinya, serta mempresentasikan di depan 
kelas 

Daftar pertanyaan Kuis uji Teori untuk mengukur 
pemahaman siswa  atas konsep-konsep seputar hikayat 
yang telah dipelajari  

RUBRIK/KRITERIA 
PENILAIAN/BLANGKO 
OBSERVASI 

 

- 

 

                                                                                                ...............,................... 

Mengetahui 

Kepala SMA/MA                                                                  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

...........................                                                                     ................................... 

NIP./NIK.                                                                               NIP./NIK. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

 

MATA PELAJARAN Bahasa dan Sastra Indonesia 

KELAS /SEMESTER XI (sebelas) / 1 (dua) 

PROGRAM Umum  

ALOKASI WAKTU 3  x  45 menit  

 

 

TEMA  KEBUDAYAAN 

STANDAR 
KOMPETENSI 

7.    Memahami berbagai wawacan/hikayat 

KOMPETENSI DASAR 7.2  Menganalisis unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 
wawacan/hikayat 

ASPEK 
PEMBELAJARAN 

Membaca 

Indikator Pencapaian Kompetensi         
Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 

   Mampu mengidentifikasi unsur-unsur 
intrinsik dan ekstrinsik  novel Indonesia dan 
terjemahan 

   Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 
(alur, tema,  penokohan, sudut pandang, 
latar, dan amanat) dan ekstrinsik  wawacan 

   Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 
(alur, tema,  penokohan, sudut pandang, 
latar, dan amanat) dan ekstrinsik  novel 
terjemahan 

   Mampu membandingkan unsur-unsur 
intrinsik dan ekstrinsik  novel Indonsia 
dengan novel terjemahan novel 

   Bersahabat/ 
komunikatif  

   Kreatif  

 

   Kepemimpinan 

   Keorisinilan  

MATERI POKOK 
PEMBELAJARAN 

Novel Indonesia dan novel terjemahan 

 Unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  penokohan, sudut 
pandang,  

 latar, dan amanat) 

Unsur ektrinsik  dalam novel (budaya, sosial, pendidikan, 
dll) 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

         Memahami berbagai 
wawacan/hikayat 

        Menganalisis unsur-
unsur intrinsik  dan 
ekstrinsik 
wawacan/hikayat 

     Siswa dapat Mampu 
menganalisis unsur-unsur 
intrinsik (alur, tema,  
penokohan, sudut pandang, 
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Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

latar, dan amanat) dan 
ekstrinsik  novel terjemahan. 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN Nilai Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

PEMBUKA (Apersepsi)  Siswa ditanya mengenai pengertian 
wawacan 

 Siswa ditanya tentang perbedaan 
wawacan denganyang lainnya 

   Bersahabat/ 
komunikatif  

 

INTI  Eksplorasi 

 Siswa membaca wawacan/hikayat 

 Elaborasi 

Siswa berdiskusi untuk : 

 mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 
dan ekstrinsik wawacan/hikayat 

 menganalisis unsur-unsur intrinsik  ( 
alur, tema,  penokohan,   sudut 
pandang, latar, dan amanat) dan 
ekstrinsik wawacan//hikyat 

 membandingkan unsur intrinsik dan 
ekstrinsik novel Indonesia   dengan 
novel Indonesia  

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya  

 Siswa lain menanggapi presentasi 
hasil diskusi 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang 
belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal yang 
belum diketahui. 

   Kreatif 

PENUTUP 

(Internalisasi & 
persepsi) 

 Siswa diminta menjelaskan manfaat 
pembandingan wawacan/hikayat 

 Siswa diminta mengungkapkan 
pengalaman hidupnya yang sesuai 
dengan isi salah satu 
wawacan/hikayat 

   Bersahabat/ 
komunikatif  

 

METODE DAN SUMBER BELAJAR 

 

 

 

 

  V Pustaka rujukan Alex Suryanto dan Agus 
Haryanta. 2007. Panduan 
Belajar Bahasa dan Sastra 
Indonesia untuk SMA dan MA 



 

Ani Haelani, 2013 
Kajian Bandingan Wawacan Layang Syekh Abdul Qodir Jaelani Dengan Manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani 
Dengan Pemanfaatannya Bagi Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sumber Belajar Kelas XI Jakarta : ESIS-
Erlangga halaman 99-104 

Mahayana, Maman S.,Oyon 
Sofyan, Achmad Dian. 1992. 
Ringkasan dan Ulasan Novel 
Indonesia Modern. Jakarta : PT 
Grasindo 

  V Material: VCD, kaset, 
poster 

Rekaman pengajaran analisis 
wawacan 

  V  Media cetak dan 
elektronik 

Artikel atau siaran  pembahasan 
novel Indonesia/terjemahan di 
koran/majalah atau televisi 

  V Website internet Artikel   pembahasan novel 
Indonesia/terjemahan 

  V Narasumber  Kritikus sastra 

  V Model peraga Siswa yang mempunyai 
pengalaman sebagai kritikus 
sastra  

  V Lingkungan Hasil-hasil analisis 
wawacan/hikayat yang ada di 
masyarakat  

 

 

Metode 

  V Presentasi  

  V Diskusi Kelompok  

  V Inquari  

   Demontrasi 
/Pemeragaan Model 

 

 

PENILAIAN 

 

 

 

TEKNIK DAN 
BENTUK 

  V Tes  Lisan  

  V Tes Tertulis   

  V Observasi Kinerja/Demontrasi 

  V Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio 

  V Pengukuran Sikap 

  V Penilaian diri 

INSTRUMEN /SOAL 

Daftar pertanyaan lisan tentang pengertian dan perbedaan wawacan/hikayat dengan 
karya sastra lainnya. 

Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, pemberian tanggapan 

Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat 
pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari 

RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI 

 


