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BAB V 
BUKU PENGAYAAN PENGETAHUAN HADIH MAJA UNTUK SMP 

 

Bab ini berisi pemanfaatan hasil penelitian berupa buku pengayaan 

pengetahuan. Tujuan buku ini adalah sebagai salah satu buku penunjang bagi guru 

dan siswa dalam memahami konsep teks puisi lisan Aceh hadih maja bermuatan nilai 

didaktis. Dengan adanya buku ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan menanamkan 

nilai didaktis dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5.1 Dasar Pemikiran 

Hadih maja merupakan salah satu khazanah sastra Aceh yang berwujud puisi 

lisan. Khazanah sastra Aceh tersebut banyak memiliki nilai-nilai mendidik. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya sastra tersebut dipertahankan dan dilestarikan oleh 

generasi penerus. Akan tetapi, kendala yang dihadapi saat ini bahwa hadih maja 

mulai memudar pesonanya. Sudah sangat jarang sekali ditemukan tuturan berisi hadih 

maja di era sekarang ini. Ditambah lagi, sekolah di Aceh tidak semuanya memiliki 

muatan lokal pembelajaran bahasa daerah. Sehingga menjadikan hadih maja sulit 

dijamah oleh generasi saat ini. Keterbatasannya pembelajaran bahasa daerah sebagai 

mulok, hal itu yang menjadikan pemahaman siswa mengenai hadih maja menjadi 

minim sehingga mereka tidak dapat mengaktualisasikan nilai-nilai didaktis yang 

terdapat pada hadih maja dalam kehidupan sehari-hari.  

Beranjak dari permasalahan di atas, maka dianggap perlu upaya 

memperkenalkan kembali sastra puisi lisan Aceh hadih maja ke generasi muda, 

khususnya siswa dalam bentuk lain dan dijumpai pada mata pelajaran di SMP. 

Penyusunan buku pengayaan pengetahuan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran sastra daerah yang berkaitan dengan puisi lisan Aceh hadih 

maja yang lebih mendalam, bukan hanya mengenal struktur hadih maja, tetapi juga 

mengenal nilai-nilai didaktis yang terdapat dalam hadih maja. Pemahaman nilai-nilai 

didaktis dalam hadih maja diharapkan dapat ditanamkan dan diaktualisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh siswa dan siapapun pembaca buku ini.  
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5.2 Rancangan Buku Pengayaan 

Buku pengayaan pengetahuan adalah salah satu buku pendamping teks 

pelajaran yang tujuannya untuk memperkaya ilmu dan menambahkan wawasan 

peserta didik. Buku pengayaan termasuk ke dalam buku nonteks. Permendikbud 2016, 

pasal 3 ayat 1, buku nonteks harus memenuhi empat unsur, yaitu kulit buku, bagian 

awal, isi, dan bagian akhir. Kulit buku terdiri atas kulit depan, punggung, dan kulit 

belakang buku. Bagian awal buku terdiri atas halaman judul, halaman hak cipta, 

halaman prakata, halaman petunjuk penggunaan buku, dan halaman daftar isi. Bagian 

isi buku terdiri atas aspek materi, apek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan apek 

grafika. Kemudian, bagian akhir buku terdiri atas, rangkuman, daftar pustaka, dan 

informasi penulis. Secara lebih jelas, berikut ditampilkan kerangka penyajian buku 

pengayaan yang didesain. 

 

Tabel 125. Kerangka Buku Pengayaan Pengetahuan 

No Aspek 
Penyajian Buku 

Keterangan Tampilan 

1. Judul Buku Judul buku pengayaan 

pengetahuan ini adalah 

Memetik Nilai Didaktis 

Hadih Maja sebagai 

Khazanah Sastra Aceh 

  

 
 

2. Sistematika 

penyajian materi 

Buku ini terdiri atas tiga 

bagian, yaitu: 

a. Bagian awal berisi 

halaman judul, 

halaman hak cipta, 

halaman prakata (kata 

pengantar), halaman 

petunjuk penggunaan 
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buku, dan halaman 

daftar isi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Judul 

 
 

Halaman Hak Cipta 

 
Halaman Prakata 
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b. Bagian isi memuat 

materi buku yang 

terdiri atas dua bagian, 

yaitu Pengenalan 

Hadih Maja dan Nilai 

Didaktis, dan 

Pengungkapan 

Kedidaktisan Selain 

itu, terdapat juga 

bagian penutup yang 

berisi simpulan. 

 

 

 

 

 

 

Halaman Petunjuk 

	
 

Halaman Daftar Isi 
 

 
 

Halaman Isi Buku 
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c. Bagian akhir berisi 

rangkuman, daftar 

pustaka, dan biografi 

penulis.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Cut Nabilla Kesha, 2019 
KAJIAN KEDIDAKTISAN PADA TEKS PUISI LISAN ACEH HADIH MAJA DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI 
BUKU  PENGAYAAN PENGETAHUAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

154	

Halaman Penutup 
 

	
 
 

Halaman Daftar Pustaka 
	

 

Halaman Biografi  
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3. Tingkat 

kemudahan 

dalam 

memahami 

materi 

Materi yang disajikan 

dalam buku disesuaikan 

dengan sasaran. Selain itu, 

penggunaan skema, 

bagan, dan konten bahasa 

disesuaikan juga dengan 

sasaran agar dapat mudah 

memahami materi yang 

disajikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Bagan 
 

	
	

	
	

Pemaparan Nilai-Nilai 
	

 

4. Merangsang 

pengembangan 

kreativitas dalam 

bersastra 

Materi yang disajikan 

dalam buku pengayaan 

memuat kearifan lokal 

suku Aceh yang dapat 

merangsang dan 

mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku 

terpuji dari peserta didik. 

Selain itu, materi juga 

mengembangkan 

kreativitas peserta didik 

dalam bersastra, 
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khususnya dalam puisi 

lisan. 

Salah satu rangsangan 

yang diberikan yaitu 

sajian materi diawali 

dengan apersepsi. Hal itu 

berguna untuk 

membangun dan 

meningkatkan minat dan 

rasa ingin tahu dari 

peserta didik mengenai 

materi. Selain itu, untuk 

membentuk dan 

menanamkan perilaku 

terpuji pada diri peserta 

didik, dilakukan dengan 

memaparkan nilai-nilai 

kehidupan dalam hadih 

maja.   

 

Dalam mengembangkan buku pengayaan pengetahuan pada penelitian ini, 

peneliti mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar karena buku 

pengayaan merupakan bagian dari bahan ajar. Prinsip-prinsip dalam pengembangan 

buku pengayaan meliputi kebaruan, kebermanfaatan, dan aspek konten yang menarik. 

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah (1) materi yang dikembangkan bukan 

merupakan acuan wajib bagi peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran tertentu; 

(2) materi buku pengayaan dapat dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang 

pendidikan dan tingkatan kelas; (3) materi tidak bertentangan dengan ideologi dan 

kebijakan politik negara; (4) materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu 

mutakhir; serta (5) materi buku dapat mengembangkan kecakapan akademik, sosial, 

dan kejujuran untuk memecahkan masalah dan mendorong jiwa bersastra. 
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5.3 Hasil Penilaian Buku Pengayaan  

Penyusunan buku pengayaan kajian kedidaktisan pada puisi lisan Aceh hadih 

maja ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terdapat dalam penelitian 

ini. Buku pengayaan yang telah disusun dijadikan sebagai salah satu sumber belajar 

tambahan dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP. Peneliti berharap 

dari penelitian ini yang menghasilkan buku pengayaan pengetahuan dapat 

memberikan manfaat yang banyak bagi peserta didik, setelah mendapatkan 

manfaatnya dari buku pengayaan ini, semoga karakter peserta didik dapat menjadi 

lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan khususnya bagi pelajar di Aceh. Penyajian 

buku pengayaan tentang kedidaktisan puisi lisan Aceh hadih maja terdapat pada 

lampiran akhir dan dibuat dalam bentuk prototipe. 

Untuk mengetahui buku pengayaan yang telah peneliti susun layak tidaknya, 

maka peneliti menggunakan instrumen penilaian buku pengayaan pengetahuan untuk 

mengetahuinya. Penilaian buku pengayaan dilakukan oleh tiga dosen bahasa dan 

sastra Indonesia dan seorang guru bahasa Indonesia SMP sebagai validator yang 

sebelumnya peneliti meminta ketersediaannya untuk memberikan penilaian mengenai 

buku pengayaan pengetahuan yang sudah disusun. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui buku pengayaan yang telah disusun memiliki kekurangan dan dapat 

diperbaiki sesuai saran yang diberikan. Lembar penilaian buku pengayaan memuat 

empan komponen, yaitu komponen materi/isi, komponen penyajian, komponen 

bahasa, dan komponen grafika. Komponen materi/isi terdiri dari lima aspek, yaitu (1) 

materi/isi sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, (2) 

materi/isi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, (3) materi/isi merupakan karya asli bukan plagiat, tidak mengandung 

unsur SARA dan tidak mendiskriminasi gender, (4) materi/isi sesuai dengan 

perkembangan ilmu, (5) materi/isi mengembangkan kemampuan akademik, sosial, 

dan kejuruan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan jiwa. 

Komponen kedua mengenai komponen penyajian. Komponen ini meliputi tiga 

aspek, yaitu (1) penyajian materi/isi dilakukan secara runtun, bersistem, lugas, dan 

mudah dipahami, (2) penyajian materi/isi memacu pengembangan karakter, 

kreativitas, dan aktivitas fisik/psikis, (3) penyajian materi/isi familiar dengan pembaca 

dan menyenangkan. Komponen ketiga berisikan komponen bahasa. Komponen ini 

berisi dua aspek, yaitu (1) bahasa yang digunakan etis, estetis, dan komunikatif sesuai 
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dengan tingkat pemahaman pembaca, fungsional, efektif, dan efisien, (2) bahasa 

sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Komponen terakhir atau komponen 

keempat adalah komponen grafika. Komponen grafika ini meliputi dua aspek, yaitu 

(1) tata letak unsur grafika, estetis, dinamis, dan menarik menggunakan ilustrasi yang 

memperjelas pemahaman materi/isi, (2) tipografi yang digunakan mempunyai tingkat 

keterbacaan yang tinggi. 

Penilai pertama merupakan dosen senior Pengajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Daerah di Universitas Syiah Kuala, yaitu Bapak Dr. Razali, M.Pd. 

Alasan peneliti memilih beliau sebagai validator karena keahlian beliau di bidang 

pengajaran sastra Indonesia dan daerah khususnya sastra Aceh, kedua memiliki 

kualifikasi pendidikan doctoral. Ketiga beliau telah memiliki pengalaman mengajar 

lebih dari sepuluh tahun. 

Penilaian kedua dari seorang dosen muda Pendidikan Bahasa Indonesia 

Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang bernama Rahmad Nuthihar, S.Pd., 

M.Pd. Alasan peneliti memilih validator tersebut dikarenakan validator merupakan 

dosen Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pragmatik. Kedua, validator ini adalah 

seorang penulis aktif mengenai khazanah Aceh khusunya bidang bahsa dan sastra 

sebelum menjadi dosen tetap perguruan tinggi negeri di Aceh Barat. 

Penilaian ketiga dari seorang dosen Pendidikan Bahasa Indonesia dia 

Universitas Serambi Mekkah, yaitu Ibu Asriani, M.Pd. Alasan peneliti memilih 

validator tersebut dikarenakan beliau mengajar bidang sastra Aceh dan saat ini sedang 

melanjutkan studi S3 di salah satu perguruan tinggi negeri. Alasan lainnya, melihat 

dari hasil karya tulis ilmiah tugas akhir beliau selama pendidikan, beliau fokus akan 

penelitian mengenai sastra khususnya sastra Aceh. Oleh sebab itu, peneliti 

menjadikan beliau sebagai validator untuk buku pengayaan pengetahuan yang telah 

peneliti selesaikan sebagai produk hasil penelitian tesis. 

Penilaian keempat dilakukan oleh seorang senior guru bahasa Indonesia di 

salah satu SMP Negeri Kabupaten Pidie, Aceh. Guru tersebut bernama Nurhayati Ar, 

merupakan salah satu guru senior di sekolah. Alasan peneliti memilih validator 

tersebut dikarenakan melihat dari kinerja guru tersebut mengajar dan dedikasinya 

terhadap tanggung jawabnya sebagai pendidik lebih dari 30 tahun mengajar mata 

pelajaran bahasa Indonesia. oleh sebab itu, peneliti menjadikan beliau sebagai 
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validator untuk buku pengayaan pengetahuan yang telah peneliti susun sebagai 

produk hasil penelitian. 

Hasil penilaian dari keempat validator menunjukkan bahwa komponen-

komponen buku pengayaan pengetahuan yang dikembangkan memiliki kriteria baik 

dan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi, terdapat beberapa bagian yang harus direvisi, 

khususnya pada aspek kegrafikaan (desain sampul buku) dan komponen kebahasaan 

(kesesuaian dengan kaidah bahasa) dan tipografi. Validator telah memberikan 

komentar dan saran yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan 

terhadap buku pengayaan agar menjadi lebih baik. Berdasarkan beberapa komentar 

dan saran yang diberikan oleh validator, maka buku pengayaan pengetahuan memetik 

nilai didaktis hadih maja sebagai khazanah sastra Aceh direvisi untuk menghasilkan 

produk yang lebih baik. Lembar penilaian buku pengayaan pengetahuan memetik 

nilai didaktis hadih maja sebagai khazanah sastra Aceh ini dapat dilihat di lampiran 

tesis ini. Selain itu, produk akhir dari buku pengayaan yang dikembangkan juga dapat 

dilihat pada lampiran tesis ini. Lebih rincinya komentar dan saran validator terhadap 

buku pengayaan pengetahuan yang disusun peneliti dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 126. Komentar dan Saran Validator 
No Validator Komentar dan Saran 
1. Validator 1 1) Penggunaan bahasa, khususnya penggunaan ejaan 

dan tata tulis perlu diedit. Terutama pada pengetikan 
bahasa Aceh agar tidak salah makna. 

2) Penggunaan ilustrasi pada sampul harus lebih 
mencerminkan karakteristik hadih maja yang 
dikutip dalam buku, sebaiknya gambar-gambar 
binatang tidak perlu ditampilkan pada sampul. 

2. Validator 2 1) Terdapat beberapa kekeliruan penomoran. 
3. Validator 3 - 
4. Validator 4 - 

 
Berdasarkan beberapa komentar dan saran yang diberikan validator, maka buku 

pengayaan pengetahuan hadih maja direvisi untuk memperoleh hasil yang baik. 

Berikut perbandingan buku pengayaan pengetahuan sebelum dan sesudah direvisi. 
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Tabel 127. Revisi Buku Pengayaan Pengetahuan. 
No. Komponen Revisi 
1. Sampul Buku 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
 

  
2. Penggunaan tata bahasa, pada penggunaan jeda. 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
Tameuen ngon apui tutong 
Tameuen ngon ie basah 
Tameuen ngon sikin teusie 

Tameuen ngon apui, tutong 
Tameuen ngon ie, basah 
Tameuen ngon sikin, teusie 

3. Kekeliruan penomoran 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
Belum ada penomoran pada 
sub bab 

Menambahkan penomoran untuk 
sub bab dalam buku. 
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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 
Berdasarkan deskripsi data, analisis data dan pembahasan analisis mengenai 

cara pengungkapan kedidaktisan pada teks puisi lisan Aceh hadih maja serta nilai-

nilai didaktis dalam hadih maja maka dapat disimpulkan, implikasi, dan rekomendasi 

sebagai berikut. 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa teks puisi lisan 

Aceh hadih maja berfungsi sebagai media penyampaian pesan dan nasihat-nasihat 

yang mengandung nilai didaktis kepada peserta didik. 

 

6.1.1 Cara Pengungkapan Teks Puisi Lisan Aceh Hadih Maja 

Teks puisi lisan Aceh hadih maja yang peneliti analisis terdiri dari 32 hadih 

maja dengan 8 hadih maja satu baris, 12 hadih maja dua baris, 5 hadih maja tiga 

baris, dan 7 hadih maja empat baris. Total baris yang dianalisis sebanyak 78 baris. 

Hadih maja membangun suatu kesatuan wacana di setiap bentuknya. Walaupun 

dalam hadih maja dipisahkan antara satu dengan yang lain hadih maja tetap memiliki 

makna tersendiri di setiap bentuknya namun  wacana yang dihadirkan tidak dapat 

dipahami secara menyuluruh. Oleh karena itu, penelaahan struktur teks ditelaah 

perbaris dalam setiap bentuknya agar pesan yang disampaikan tercapai.  

Peneliti menganalisis bentuk sintaksis teks puisi lisan Aceh hadih maja 

menjadi bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Analisis sintaksis pada hadih maja ini 

dilakukan dengan analisis fungsi, kategori, dan peran. Selain itu, berdasarkan 

penelaahan bentuk sintaksis, maka diidentifikasi setiap bentuk hadih maja memiliki 

struktur kalimat yang berbeda-beda. Struktur kalimat yang dominan dalam 32 teks 

puisi lisan Aceh hadih maja ialah kalimat majemuk yang terdiri dari induk kalimat 

dan anak kalimat. Akan tetapi, hadih maja ditelaah sesuai kaidah bahasa Indonesia 

dan pola sebab-akibat pada setiap bentuknya. Selain menelaah bentuk sintaksis, baris-

baris hadih maja tersebut termasuk ke dalam kalimat pernyataan karena mengandung 

suatu pesan yang disampaikan secara deklaratif. Walaupun pada data hadih maja 

terdapat pesan berupa perintah di beberapa hadih maja yang disampaikan secara 

imperatif. 
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Berdasarkan analisis bunyi yang terdiri dari rima dan irama. Rima puisi lisan 

Aceh hadih maja ditemukan beberapa bentuk rima, seperti rima tidak sempurna, rima 

dalam, rima akhir dan sebagainya. Pada data hadih maja penelitian ini ditemukan 

dominan rima tidak sempurna, rima dalam dan rima atau pertautan bunyi di awal. 

Selain itu analisis irama, menentukan konsep irama dalam hadih maja dilakukan 

dengan menentukan penekanan irama rendah dan irama tinggi. Berdasarkan hasil 

temuan analisis, teks puisi lisan Aceh hadih maja penekanan irama pada hadih maja 

ditandai dengan urutan suku kata yang diberi nomor. Pengucapan hadih maja 

berirama rendah disimbolkan (<) dan berirama tinggi disimbolkan (^).  

Berdasarkan hasil analisis pada gaya bahasa, ditemukan mengenai diksi dalam 

hadih maja bahwa dengan melihat diksinya dapat diidentifikasi fungsi hadih maja, 

kelompok pencetus hadih maja, letak geografis penciptaan hadih maja, dan dapat 

merepresentasikan persepsi kehidupan manusia. Selanjutnya, berdasarkan temuan 

analisis pararelisme, terdapat dua jenis pararelisme dalam data hadih maja penelitian 

ini. Pararelisme pertama mengenai pararelisme perulangan suku kata atau frasa yang 

sama pada posisi sama terdapat pada 17 data hadih maja. Kedua pararelisme 

berselang hanya terdapat satu pada hadih maja. Dapat disimpulkan bahwa pararelisme 

berselang paling sedikit dibandingkan pararelisme dengan perulangan suku kata atau 

frasa pada posisi yang sama menjadi prarelisme yang dominan pada data hadih maja. 

Pararelisme dalam puisi lisan Aceh hadih maja memberikan sarana penekanan makna 

dan efek pada kalimat tertentu dalam hadih maja. Penggunaan pararelisme dalam 

hadih maja juga menambahkan kekhasan dan menimbulkan bunyi yang unik.  

Berdasarkan hasil temuan analisis penelitian terdapat beberapa majas yang 

digunakan pada hadih maja, di antaranya majas personifikasi, metafora, ironi, dan 

perbandingan. Majas yang terdapat dalam hadih maja dominan majas perbandingan. 

Penggunaan gaya bahasa berupa majas masih sangat dominan digunakan. Sehingga, 

pembaca harus menginterpretasikan sendiri makna yang tersirat di dalam setiap 

kandungan hadih maja. Pengungkapan makna secara tidak langsung mencirikan 

budaya orang Aceh bahwa mengedepankan kesantunan berbahasanya. Melalui 

kesantunan berbahasa, seseorang yang diberikan petuah atau nasihat tidak akan 

merasa tersinggung dengan yang ingin disampaikan. Hal itu menunjukkan bahwa 

betapa pentingnya bahasa dalam pengungkapan makna yang tercermin dalam puisi 

lisan Aceh hadih maja. 
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6.1.2 Nilai-nilai Didaktis Hadih Maja 

Nilai didaktis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam nilai 

didaktis, yaitu nilai didaktis moral, nilai didaktis sosial, nilai didaktis kejiwaan, nilai 

didaktis ekonomi dan idealisme, nilai didaktis filosofi, dan nilai didaktis politik 

perjuangan. Berdasarkan nilai didaktis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat 

nilai didaktis moral sebanyak 11 hadih maja, nilai didaktis kejiwaan sebanyak 9 hadih 

maja, nilai didaktis sosial sebanyak 4 hadih maja, nilai didaktis filosofi sebanyak 3 

hadih maja, nilai didaktis politik perjuangan sebanyak 3 hadih maja, dan nilai 

didaktis ekonomi dan idealisme sebanyak 2 hadih maja. Hadih maja dengan 

mengandung nilai didaktis moral menjadi paling banyak hal itu dikarenakan bagi 

masyarakat Aceh, setiap orang harus memiliki moralitas dalam dirinya. Moralitas 

yang dimiliki masyarakat Aceh harus dapat tercermin dari kepribadiannya. Moral 

merupakan wujud karakter dalam diri, hal itu diyakini masyrakat Aceh yang 

menjadikan hadih maja sebagai pedoman ketiga setelah quran dan hadis. Hadih maja 

dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh dikarenakan sisi pengajaran 

moralnya yang tersirat di setiap hadih maja. Selain itu nilai didaktis kejiwaan menjadi 

terbanyak kedua setelah didaktis moral. Masyarakat Aceh lebih menekankan 

pentingnya manusia menjalani kehidupan dunia maupun akhirat melalui petuah, pesan 

moral, nasihat, dan filosofi lainnya yang menjadikan jiwa yang kuat dengan ajaran 

agama dan nilai moral. Melalui kejiwaan yang matang, maka kehidupan akan dilalui 

dengan baik sesuai norma yang berlaku. Pada hadih maja kejiwaan tampak jelas 

bahwa masyarakat Aceh sangat mengutamakan pondasi akhlak untuk kematangan 

jiwa dalam menuntun kehidupan yang sesuai syariat. 

 

6.1.3 Buku Pengayaan Pengetahuan 

Pemanfaatan hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk bahan ajar berupa 

buku pengayaan pengetahuan yang berjudul Memetik Nilai Didaktis Hadih Maja 

sebagai Khazanah Sastra Aceh. Buku tersebut telah melalui proses validasi atau 

penilaian oleh para ahli berprofesi dosen atau ahli sastra Aceh dan guru bahasa 

Indonesia. aspek yang dinilai dalam buku pengayaan pengetahuan meliputi kelayakan 

isi, kebahasaan, sajian, dan desain grafis. Berdasarkan validasi oleh para pakar 

dibidangnya, peneliti melakukan mempertimbangkan kritik dan saran yang 

membangun sebagai perbaikan buku pengayaan pengetahuan hadih maja. 
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6.2 Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoretis 

dan implikasi praktis. Implikasi teoretis berkaitan dengan sumbangsih yang diberikan 

untuk perkembangan teori-teori pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. selain itu, implikasi praktis berkaitan dengan sumbangsih yang 

diberikan terhadap perkembangan budaya masyarakat setempat, yaitu Provinsi Aceh 

serta memberikan penguatan nilai didaktis dalam setiap pembelajaran. 

 

6.2.1 Implikasi Teoretis 

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan rujukan 

teori-teori yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

teori-teori yang digunakan berkaitan dengan bahasa dan sastra, seperti bidang bahasa 

menggunakan teori struktur yang berkaitan dengan sintaksis yang dikaitkan dengan 

pembahasan struktur sintaksis pada hadih maja. Selain itu, penggunaan teori di 

bidang sastra juga dilakukan peneliti. Teori sastra yang peneliti gunakan berkaitan 

dengan bunyi yang terdiri dari rima dan irama, serta gaya bahasa yang berkaitan 

dengan diksi, pararelisme, dan majas. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi 

terhadap perkembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan pendidikan. 

 

6.2.2 Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan memiliki implikasi praktis 

terhadap masyarakat Aceh dan pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah 

sebagai berikut. 

1) Masyarakat Aceh 

Penelitian ini memiliki implikasi praktis terhadap masyarakat Aceh sebagai 

penjelasan mengenai puisi lisan Aceh hadih maja. Adanya penelitian ini, puisi lisan 

Aceh hadih maja dapat terjaga kelestariannya dan diapresiasi. Hadih maja merupakan 

khazanah sastra Aceh yang menjadi identitas dan filosofi hidup masyarakat Aceh. 

Melalui penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat Aceh dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya mengapresiasi khazanah sastra Aceh yang dimiliki 

khususnya hadih maja. 
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2) Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah 

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis terhadap pembelajaran apresiasi 

sastra di sekolah. Peneliti membuat bahan ajar berupa buku pengayaan pengetahuan 

berkaitan dengan pembelajaran apresiasi sastra khususnya sastra daerah. Peneliti 

memasukan nilai didaktis yang terdapat dalam teks puisi lisan Aceh hadih maja 

sebagai pengetahuan afektif dalam proses pembelajaran. Hal itu memberikan 

kontribusi bagi dunia pendidikan berkaitan dengan suplemen tambahan apresiasi 

sastra. Peneliti mencoba memperkenalkan nilai didaktis dalam hadih maja sebagai 

salah satu sarana pembentukan karakter peserta didik. 

 

6.3 Rekomendasi 

Peneliti memberikan rekomendasi yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, 

bagi yang berminat melakukan penelitian sebagai berikut. 

1) Peneliti menelaah cara pengungkapan kedidaktisan melalui aspek bentuk 

sintaksi, aspek bunyi, dan aspek gaya bahasa. Pada aspek sintaksis peneliti 

menganalisis fungsi, kategori, dan peran. Selanjutnya pada aspek bunyi 

peneliti menganalisis rima dan irama. Pada gaya bahasa peneliti menganalisis 

diksi, pararelisme, dan majas. Selain menganalisis cara pengungkapan, 

peneliti juga menganalisis nilai-nilai didaktis yang terdapat dalam hadih maja 

serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar yang berupa buku pengayaan 

pengetahuan. Akan tetapi, aspek penelitian tentang hadih maja ini dapat 

diperluas selain yang diteliti oleh peneliti, seperti semiotika, konteks situasi, 

dan sebagainya. 

2) Peneliti menelaah 32 hadih maja terdiri dari 8 hadih maja satu baris, 12 hadih 

maja dua baris, 5 hadih maja tiga baris, dan 7 hadih maja empat baris. Peneliti 

berharap agar penelitian selanjutnya dapat lebih banyak lagi jumlah hadih 

maja yang akan diteliti. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan objek sastra daerah, 

yaitu teks puisi lisan Aceh hadih maja. Peneliti berharap agar objek penelitian 

selanjutnya lebih variatif, seperti sastra daerah Aceh lainnya, yakni h’iem 

(teka-teki), mantra, dan sebagainya. Hal itu bertujuan agar generasi saat ini 

hingga mendatang dapat mengenal khazanah sastra daerahnya dan tidak 

tergerus zaman modern saat ini. 
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4) Hasil penelitian memanfaatkan teks puisi lisan Aceh hadih maja sebagai 

bahan ajar buku pengayaan pengetahuan di SMP. Bagi pendidik diharapkan 

dapat memanfaatkan buku pengayaan pengetahuan tersebut dalam proses 

pembelajaran dan berinovasi sesuai materi yang disajikan peneliti pada buku 

pengayaan pengetahuan. Dengan demikian, peneliti berharap agar peneliti 

berikutnya dapat melakukan penelitian dengan kajian yang lebih mendalam 

dan bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

 

	
	
	
	
	
	
	 	


