
 

69 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode  penelitian dan 

pengembangan (Research and Development)  yang dikembangkan 

Gall, Gall, and Borg.  Dalam buku mereka dikemukan bahwa metode 

Research and Development (R & D) adalah a process is used to 

develop and validate educational product. Dengan kata lain metode 

penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk 

pendidikan. 

Berlandaskan pada fungsi metode R&D, penelitian ini 

berupaya untuk menghasilkan modul bahan ajar sastra. Modul ini 

akan menjadi salah satu bahan ajar yang dapat dimanfaatkan untuk 

pembelajaran sastra di kelas V SD. Lebih lanjut, modul ini dapat 

memberikan latihan kepada siswa untuk belajar sastra secara 

mandiri.  

Langkah penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) studi 

pendahuluan, (2) penyusunan model konseptual, (3) uji coba model, 

dan (4) revisi model yang kemudian sebagai produk model.  Tahap  

Studi pendahuluan, adalah tahap pengumpulan data secara empirik 

dan teoritik dengan cara studi dokumentasi, studi lapangan, dan 
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studi kepustakaan. Tahap penyusunan model konseptual, adalah 

tahap membentuk model. Pembentukan model konseptual ini 

dilakukan dengan proses uji lapangan skala kecil (sampel terbatas) 

dan uji ahli (guru berpengalaman). Tahap uji lapangan dan revisi 

model adalah tahap uji lapangan dengan skala besar yaitu 4 sekolah. 

Hasil uji lapangan baik hasil angket, pengamatan, maupun hasil tes 

tertulis dianalisis secara kualitatif dan statistik. Hasil tersebut 

dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kelemahan dan keunggulan 

model. Tahap akhir, revisi model adalah tahap merevisi model yang 

berlandaskan pada hasil analisis. Hasil revisi ini selanjutnya 

dijadikan sebagai model jadi atau produk model bahan ajar. Proses 

pembentukan bahan ajar dapat dilihat pada bagan berikut ini. 

Bagan 1 
Proses Pembentukan Model Bahan Ajar Sastra 
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3.2 Prosedur Penelitian  

Penelitian dan pengembangan model bahan ajar sastra untuk 

siswa kelas V SD, dilakukan dalam rangkaian kegiatan melalui 

langkah-langkah dibawah ini . 

 

3.2.1 Studi Pendahuluan 

Tahap ini merupakan tahap studi pendahuluan dalam rangka 

pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kondisi siap guru 

bahasa dan sastra Indonesia dalam memberikan pengajaran sastra 

dan kondisi kognisi siswa SD kelas V dalam hal pengalaman 

bersastra. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan melalui 

penyebaran angket dan wawancara terhadap guru-guru SD di Kota 

Cirebon dan siswa SD di beberapa sekolah di Kota Cirebon. Di 

samping itu, dilakukan juga studi terhadap dokumen dan pustaka 

atas buku-buku pelajaran, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain 

yang berhubungan dengan pembelajaran sastra anak. Hasil dari 

studi pustaka kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian kajian 

teoretis yaitu teori sastra anak, teori belajar, dan  teori penyusunan 

bahan ajar. Ketiga kajian teoretis tersebut selanjutnya dijadikan 

landasan penyusunan bahan ajar sastra anak.  

  Sebelum menyusun model bahan ajar sastra. Terlebih dahulu 

dilakukan seleksi atau pemilihan cerita anak yang akan dijadikan  

materi bahan ajar dalam setiap bahan ajar yang diujicobakan. Ada 
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10 Judul cerita anak yang dipilih penulis yaitu: 1) Balasan bagi 

Tukang Sihir; 2) Barli; 3) Cinderela; 4) Pak Congkak; 5) Perjanjian 

dengan Buaya; 6) Putri Salju; 7) Saudara yang Serakah; 8) Srigala dan 

Burung Gagak; 9) Tabib; 10) Tiga Orang Sok Tahu. 

  Kesepuluh judul tersebut adalah hasil pemilihan bahan 

berdasarkan pertimbangan bahwa cerita-cerita yang dipilih tersebut 

ada yang berbentuk dongeng  mancanegara seperti: Cinderela, 

Saudara yang Serakah, Putri Salju; ada cerita pendek anak yang 

dipilih dari majalah anak-anak Bobo, seperti: Balasan bagi Tukang 

Sihir, Tiga Orang Sok Pintar, Tabib dan Barli; ada yang berbentuk 

cerita rakyat yang berkembang di Indonesia, seperti: Perjanjian 

dengan Buaya (cerita rakyat Minahasa) dan Pak Congkak (cerita 

rakyat Hulu Sungai); dan ada cerita binatang (fabel), seperti: Srigala 

dan Burung Gagak   cerita yang akan dijadikan bahan ajar adalah 3 

cerita.  

Bervariasinya cerita yang tergolong pada cerita anak tersebut 

akan memberikan pengalaman yang banyak kepada siswa, karena 

siswa akan membaca berbagai jenis cerita anak. Namun demikian, 

setelah disodorkan kepada 10 siswa SD kesepuluh siswa itu 80 

persen memilih tiga cerita, yaitu Cindera, Serigala dan Burung 

Gagak, dan Saudara yang Serakah. Cinderela  menceritakan seorang 

puteri yang kemudian menikah dengan seorang pangeran. Sudara 

yang Serakah   menceritakan dua orang dewasa yang satu serakah 
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dan satunya baik hati. Srigala dan Burung Gagak yang menceritakan 

sifat manusia yang licik. 

Model bahan ajar yang akan dibuat adalah sebuah perangkat 

pembelajaran yang berupa modul kegiatan belajar yang akan 

dijadikan alat belajar siswa secara mandiri.  Proses pembentukan 

modul ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, 

tahap uji coba model 1, dan tahap uji coba model 2.  

 

3.2.2  Penyusunan Model Konseptual 

3.2.2.1 Draf Model 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan hasil studi pustaka, 

penulis menyusun draf bahan ajar sastra yang diberi judul 

Berapresiasi dan Berekspresi  Melalui Karya Sastra (Bahan Ajar 

Sastra untuk Siswa Kelas V SD). Bahan ajar sastra ini disusun 

dengan acuan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

yang disesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang ada dalam 

Kurikulum 2004.  Karena itu, isi dari bahan ajar ini terdiri atas 6 

materi pokok dari enam kompetensi dasar sastra yang harus dimiliki 

siswa kelas V SD. 

Penyusunan model bahan ajar berlandaskan pada teori yang 

telah diuraikan pada bab 2, pendapat guru, RPP guru, komponen 

bahan ajar, kurikulum, prinsip bahan pembelajaran, teori belajar, 
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teori sastra (termasuk naratif atau bukan), teori psikologi, dan teori 

nilai.      

Setelah memilih cerita sebagai isi bahan ajar yang akan 

disusun, penulis membuat sebuah bahan pembelajaran yang diramu 

berdasarkan pada beberapa pertimbangan teoretis dan empiris. 

Pertimbangan teoretis mencakup pada penentuan struktur bahan 

ajar, pemilihan materi, dan bahasa yang digunakan. Penentuan 

struktur bahan ajar mengacu pada pendapat Majid (2006:174) yang 

mengatakan bahwa bahan ajar paling tidak mencakup:  1) petunjuk 

belajar ; 2) kompetensi yang akan dicapai; 3) informasi pendukung; 

4) latihan-latihan; 5) petunjuk kerja.  

Pemilihan materi yang bersifat teoretis sebagai pengantar 

pemahaman terhadap teks cerita mengacu pada pendapat Azis. 

Menurut Azis pemilihan materi atau bahan pelajaran harus 

mempertimbangkan: 1) materi harus sesuai dengan tingkat 

intelektual siswa; 2) materi pembelajaran harus dikaitkan dengan 

kehidupan siswa dan dengan lingkungan di mana dia hidup; 3) 

materi harus diselaraskan dengan alokasi waktu; 4) materi harus 

disusun dalam urutan yang logis.  

Pemilihan teks cerita sebagai alat untuk latihan mengapresiasi 

dan berekspresi mempertimbangkan struktur bahasa dam isi 

ceritanya. Bahasa.  yang digunakan dalam teks cerita anak 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognisinya. Bahasanya 
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tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Panjang 

kalimatnya tidak terlalu panjang. Isi cerita yang dipilih harus 

memiliki nilai pendidikan dan bersifat menghibur.  

 Berdasarkan pada pertimbangan teoretis di atas, disusunlah 

sebuah model bahan ajar berupa modul pembelajaran untuk satu 

tatap muka. Model bahan ajar tahap pendahuluan  ini disusun 

dengan mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).   

Di dalam KTSP kelas V SD, isi bahan ajar sastra terdiri atas 6 

materi pokok dari enam kompetensi dasar (KD) sastra yang harus 

dimiliki siswa kelas V SD. Disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, 

KD yang dijadikan dasar pembuatan modul ini adalah kompetensi 

dasar yang ada pada kurikulum kelas V SD semester 2. KD yang 

dipilih adalah KD dalam standar kompetensi membaca cerita yaitu  

menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat. Untuk lebih 

jelasnya, modul yang dijadikan model pendahuluan  itu sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAHAN AJAR SASTRA
Apresiatif, 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat
 
 

Dongeng Mancanegara 

 
 

 
 

Nama
Sekolah           
Mata Pelajaran    
Kelas / Semester 
Alokasi waktu    
Tahun Pelajaran

Bahan Ajar Sastra 

BAHAN AJAR SASTRA 
Apresiatif, Ekspresif, dan Kontekstual

 
 
 

Standar Kompetensi 
Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat

Materi  
Dongeng Mancanegara Cinderella 

 

Nama   :  .........................................
Sekolah            :  SD ……...........................
Mata Pelajaran     :  Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas / Semester  :  V /  2 (dua) 
Alokasi waktu     :  2 x 35 Menit 
Tahun Pelajaran :  2007/2008 

 
Bahan Ajar Sastra di SD Kelas V 
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Ekspresif, dan Kontekstual 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat 

 

:  .........................................  
:  SD ……........................... 
:  Bahasa dan Sastra Indonesia 
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Tujuan Belajar 

Tujuan belajar kamu hari ini adalah belajar menyimpulkan isi 

karya sastra yang berbentuk dongeng. 

 

Petunjuk Belajar 

Pada kesempatan ini kamu akan membaca sebuah dongeng 

mancanegara yang berjudul Cinderela. Dongeng itu kamu baca 

kemudian simpulkan isi yang terkandung dalam cerita tersebut. 

Kalau kamu memahami cerita itu, dan kamu dapat menilai bagus 

atau tidaknya cerita itu, berarti kamu sudah bisa mengapresiasi 

karya sastra berbentuk dongeng. Kegiatan akhir dari membaca ini, 

kamu harus dapat menyimpulkan ceritanya. Kamu harus bisa 

menceritakan apa yang yang diceritakan dalam dongeng Cinderella 

itu? 

Nah, selamat membaca dan mengapresiasi. 

 

Materi Belajar 

Kamu tahu apa yang dimaksud dengan dongeng ? Dongeng 

dapat diberi pengertian sebagai cerita seorang tokoh. Cerita dongeng 

adalah cerita khayalan pengarangnya. Karena itu,  tokohnya bisa 

binatang bisa juga manusia. Dongeng yang ada di Indonesia 

diantaranya Bawang Merah-Bawang Putih, Si Kancil  dan sebagainya. 

Dongeng mancanegara diantaranya Cinderela, Putri Salju, dan 

sebagainya. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Teks Dongeng 

CINDERELLACINDERELLACINDERELLACINDERELLA    
Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti mulia. 

Dia sudah yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. la hidup 
bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Mereka amat dengki kepada 
Ella karena wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Mereka 



 

 

berusaha mengubah penampilan Ella menjadi jelek dan buruk. Ella selalu 
diberi pakaian bekas yang jelek. 
mengepel lantai.  

 

Jika malam tiba Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong 
asap. Karena itulah, dia selalu tampak  kotor.  
nama Cinderella. Cinder artinya abu. Jadi, Cinderella artinya gadis abu.

Pada suatu hari putra Raja 
saudari tiri Cinderella ikut diundang. Mereka amat gembira. Mereka sibuk 
memilih gaun pesta, perhiasan permata, dan bulu
rambutnya. 

"Ayo bantu menyisir rambut kami!" perintah salah seorang saudara 
tiri pada Cinderella. Cinderella berusaha agar mereka nampak cantik. 
Namun, percuma saja, mereka selalu tampak jelek.

"Mengapa kau tak pergi ke pesta, Cinderella?" tanya yang lain.
Gadis malang itu menunduk mengamati pakaian rombengnya. 
berkata "Betapa inginnya aku pergi ke sana."
Mereka tertawa terbahak
seorang gadis gembel dalam pesta Pangeran!"

Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi sibuk membantu kedua 
saudari tirinya mengenakan pakaian pesta. Kemud
keretanya. 

"Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana," bisiknya pada diri sendiri. 
"Kau juga bisa pergi ke sana, anakku !"  Tiba

seseorang di belakangnya. Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya 
berdiri seorang bidadari cantik. Kepalanya berhiaskan tiara. Tangan 
kanannya memegang sebatang tongkat sakti.

"Aku adalah bidadari. Aku akan membantumu agar bisa pergi ke 
pesta sang Pangeran. Sekarang, larilah ke kebun dan ambilkan untukku 
sebuah labu yang terbesar
Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu 
membawanya ke sang Bidadari.

berusaha mengubah penampilan Ella menjadi jelek dan buruk. Ella selalu 
diberi pakaian bekas yang jelek. Setiap hari Ella disuruh menyapu dan 

 
Jika malam tiba Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong 

asap. Karena itulah, dia selalu tampak  kotor.  Mereka mengejeknya dengan 
nama Cinderella. Cinder artinya abu. Jadi, Cinderella artinya gadis abu.

Pada suatu hari putra Raja mengadakan pesta besar di istana. Dua 
saudari tiri Cinderella ikut diundang. Mereka amat gembira. Mereka sibuk 
memilih gaun pesta, perhiasan permata, dan bulu-bulu untuk menghiasi 

"Ayo bantu menyisir rambut kami!" perintah salah seorang saudara 
tiri pada Cinderella. Cinderella berusaha agar mereka nampak cantik. 
Namun, percuma saja, mereka selalu tampak jelek. 

"Mengapa kau tak pergi ke pesta, Cinderella?" tanya yang lain.
Gadis malang itu menunduk mengamati pakaian rombengnya. 

tapa inginnya aku pergi ke sana." 
Mereka tertawa terbahak-bahak sambil mengejeknya: "Bayangkanlah,  
seorang gadis gembel dalam pesta Pangeran!" 

Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi sibuk membantu kedua 
saudari tirinya mengenakan pakaian pesta. Kemudian, mereka pergi dengan 

"Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana," bisiknya pada diri sendiri. 
"Kau juga bisa pergi ke sana, anakku !"  Tiba-tiba terdengar suara 

seseorang di belakangnya. Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya 
eorang bidadari cantik. Kepalanya berhiaskan tiara. Tangan 

kanannya memegang sebatang tongkat sakti. 
"Aku adalah bidadari. Aku akan membantumu agar bisa pergi ke 

pesta sang Pangeran. Sekarang, larilah ke kebun dan ambilkan untukku 
sebuah labu yang terbesar!" Cinderella lari dengan gembira ke kebun. 
Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu 
membawanya ke sang Bidadari. 
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berusaha mengubah penampilan Ella menjadi jelek dan buruk. Ella selalu 
Setiap hari Ella disuruh menyapu dan 

Jika malam tiba Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong 
Mereka mengejeknya dengan 

nama Cinderella. Cinder artinya abu. Jadi, Cinderella artinya gadis abu. 
mengadakan pesta besar di istana. Dua 

saudari tiri Cinderella ikut diundang. Mereka amat gembira. Mereka sibuk 
bulu untuk menghiasi 

"Ayo bantu menyisir rambut kami!" perintah salah seorang saudara 
tiri pada Cinderella. Cinderella berusaha agar mereka nampak cantik. 

"Mengapa kau tak pergi ke pesta, Cinderella?" tanya yang lain. 
Gadis malang itu menunduk mengamati pakaian rombengnya. Hatinya 

bahak sambil mengejeknya: "Bayangkanlah,  

Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi sibuk membantu kedua 
ian, mereka pergi dengan 

"Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana," bisiknya pada diri sendiri.  
tiba terdengar suara 

seseorang di belakangnya. Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya 
eorang bidadari cantik. Kepalanya berhiaskan tiara. Tangan 

"Aku adalah bidadari. Aku akan membantumu agar bisa pergi ke 
pesta sang Pangeran. Sekarang, larilah ke kebun dan ambilkan untukku 

!" Cinderella lari dengan gembira ke kebun. 
Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu 
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"Ini labu terbaik di dalam kebun," ujarnya riang. Sang Bidadari 
mengayunkan tongkat saktinya di atas labu itu. Ajaib, buah itu berubah 
menjadi sebuah kereta berwarna merah yang amat indah dengan perhiasan 
emas di sekelilingnya. 

"Sekarang kita membutuhkan enam ekor kuda untuk keretamu ini," 
ujar sang Bidadari. "Cepat ambilkan perangkap tikus!" 
Cinderella mengambil perangkap tikus yang berisi enam ekor tikus kecil itu.  

"Buka pintunya dan keluarkan mereka!" ujar sang Bidadari. 
Begitu tikus-tikus itu ke luar, sang Bidadari mengibaskan tongkatnya di atas 
mereka. Seketika mereka berubah menjadi enam ekor kuda putih yang 
perkasa. Bulu dan ekornya panjang, lebat dan amat indah. Kepalanya 
dihiasi dengan pita-pita perak 

"Nah,sekarang kita membutuhkan seorang sais," ujar sang Bidadari. 
"Coba ambilkan jebakan tikus!" 

Cinderella mengambil jebakan tikus yang berisi seekor tikus besar. 
Dia mengeluarkan tikus itu.  Sang Bidadari dengan tongkat saktinya 
mengubah tikus itu menjadi seorang sais yang gagah. Pakaiannya dihiasi 
dengan kancing perak dan emas. Topinya berjambu! kuning. Kakinya 
memakai sepatu hitam yang berkilat. la membungkuk member! hormat, 
lalu melompat naik ke atas kereta dan memegang tali kendali dengan 
kedua tangannya.  

"Kau harus pergi ke pesta itu dengan anggun. Karena itu, kau 
memerlukan pengawal-pengawal”. Dia berpikir sejenak, lalu berkata: "Coba 
tangkaplah enam ekor kadal hijau." 

Cinderella lari lagi ke kebun dan kembali dengan membawa enam 
ekor kadal hijau. Sang Bidadari mengangkat tongkatnya. Seketika kadal 
berubah menjadi enam orang pengawal yang gagah berseragam warna ungu 
dengan perhiasan emas. 

"Nah," sang Bidadari mengejapkan matanya pada Cinderella. "Kau 
sudah memiliki perlengkapan seorang ratu. Senangkah kau?” 

Cinderella menunduk, memandang pakaiannya yang compang-
camping. "Bagaimana aku bisa pergi ke pesta sang Pangeran dengan pakaian 
seperti ini?" keluhnya 

Sang Badadari tertawa ramah dan mengubah pakaian Cinderella 
dengari tongkatnya. Seketika pakaian jelek itu berganti menjadi gaun pesta 
yang amat indah dengan perhiasan emas dan bunga-bunga mawar berwarna 
merah jambu. Tangannya terselubung sarung tangan putih. Rambutnya 
dihiasi dengan perhiasan intan. Sepasang kakinya mengenakan sepasang 
selop kaca yang amat indah. Tentu saja Cinderella menjadi amat sangat 
cantik! 

"Nah, sekarang pergilah ke pesta!" ujar sang Bidadari. "Namun 
ingatlah, bahwa kekuatan sihir ini akan habis tepat pada tengah malam. 
Bila pada saat itu, kau masih belum pulang ke rumah, maka kau akan 
kehilangan kereta serta pengawai-pengawalmu dan kau akan berpakaian 
rombeng kembali!" 

Cinderella berjanji, bahwa ia akan pulang ke rumahnya sebelum jam 
dua belas tengah malam. Lalu, ia naik ke dalam kereta yang indah itu dan 



 

 

pergi menuju ke pesta. Wajahnya berseri
tiba di pesta, semua orang tercengang melihatnya. "Wah! betapa cantiknya 
dia," bisik seseorang. "Aku heran, siapakah dia?" bisik yang lain.

Setiap orang mengira, dia adalah seorang puteri raja yang datang 
dari negeri jauh. Tiada seorang pun yang tahu, bahwa dia adalah seorang 
gadis yatim-piatu yang amat melarat. Dua saudari tirinya pun tidak
mengenalinya. Mereka iri hati melihatnya.

"Pangeran tak mau berdansa dengan siapa pun, kecuali dengan dia 
saja," bisik mereka dengan cemburu.

 

Memang Cinderella dan sang Pangeran adalah pasangan yang amat 
serasi dalam pesta itu. 
Cinderella berkilauan tertimpa sinar ribuan lilin. Sang Pangeran terpikat 
dengan keelokan gadis yang belum pemah dilihatnya ini.  Ia tak mau 
sedikitpun beringsut dari sisinya

Ketika hidangan telah tersedia, sang Pangeran sendiri yang 
memilihkan kue-kue lezat dan buah
Cinderella. Lalu ia membimbing lengannya dan membawanya ke hadapan 
Raja dan Ratu. Dikatakannya pada mereka, bahwa ia mencintai gadis ini.

Cinderella menjadi amat berbahagia, hingga dia lupa ak
Jam terakhir telah tiba. Bila tengah malam telah lewat, Cinderella akan 
berubah menjadi biasa kembali. Sedangkan sekarang, kelihatannya ia telah 
lupa akan janjinya!   

Tiba-tiba terdengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah 
tengah malam ! Pada dentang lonceng yang pertama, Cinderella tersadar 
dan ingat kembali akan pesan sang  Bidadari. Bergegas ia meninggalkan 
sang Pangeran dan lari ke luar dari aula pesta. Di luar istana, sebuah 
selopnya terlepas dan tercecer di anak tangga pintu gerbang. D
keadaan tergesa-gesa, Cinderella tak sempat mengambilnya lagi.

Lonceng masih terus berdentang dua belas kali. Sais menunggu di 
dalam keretanya di luar pintu gerbang. Namun begitu Cinderella naik 

pergi menuju ke pesta. Wajahnya berseri-seri bahagia. Ketika Cinderella 
tiba di pesta, semua orang tercengang melihatnya. "Wah! betapa cantiknya 

seorang. "Aku heran, siapakah dia?" bisik yang lain.
Setiap orang mengira, dia adalah seorang puteri raja yang datang 

dari negeri jauh. Tiada seorang pun yang tahu, bahwa dia adalah seorang 
piatu yang amat melarat. Dua saudari tirinya pun tidak

mengenalinya. Mereka iri hati melihatnya. 
"Pangeran tak mau berdansa dengan siapa pun, kecuali dengan dia 

saja," bisik mereka dengan cemburu. 

 
Memang Cinderella dan sang Pangeran adalah pasangan yang amat 

serasi dalam pesta itu. Ketika mereka berdansa, permata dan selop 
Cinderella berkilauan tertimpa sinar ribuan lilin. Sang Pangeran terpikat 
dengan keelokan gadis yang belum pemah dilihatnya ini.  Ia tak mau 
sedikitpun beringsut dari sisinya. 

Ketika hidangan telah tersedia, sang Pangeran sendiri yang 
kue lezat dan buah-buahan yang terbaik khusus untuk 

Cinderella. Lalu ia membimbing lengannya dan membawanya ke hadapan 
Raja dan Ratu. Dikatakannya pada mereka, bahwa ia mencintai gadis ini.

Cinderella menjadi amat berbahagia, hingga dia lupa ak
Jam terakhir telah tiba. Bila tengah malam telah lewat, Cinderella akan 
berubah menjadi biasa kembali. Sedangkan sekarang, kelihatannya ia telah 

 
tiba terdengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah 

da dentang lonceng yang pertama, Cinderella tersadar 
dan ingat kembali akan pesan sang  Bidadari. Bergegas ia meninggalkan 
sang Pangeran dan lari ke luar dari aula pesta. Di luar istana, sebuah 
selopnya terlepas dan tercecer di anak tangga pintu gerbang. D

gesa, Cinderella tak sempat mengambilnya lagi.
Lonceng masih terus berdentang dua belas kali. Sais menunggu di 

dalam keretanya di luar pintu gerbang. Namun begitu Cinderella naik 
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seri bahagia. Ketika Cinderella 
tiba di pesta, semua orang tercengang melihatnya. "Wah! betapa cantiknya 

seorang. "Aku heran, siapakah dia?" bisik yang lain. 
Setiap orang mengira, dia adalah seorang puteri raja yang datang 

dari negeri jauh. Tiada seorang pun yang tahu, bahwa dia adalah seorang 
piatu yang amat melarat. Dua saudari tirinya pun tidak 

"Pangeran tak mau berdansa dengan siapa pun, kecuali dengan dia 

Memang Cinderella dan sang Pangeran adalah pasangan yang amat 
permata dan selop 

Cinderella berkilauan tertimpa sinar ribuan lilin. Sang Pangeran terpikat 
dengan keelokan gadis yang belum pemah dilihatnya ini.  Ia tak mau 

Ketika hidangan telah tersedia, sang Pangeran sendiri yang 
buahan yang terbaik khusus untuk 

Cinderella. Lalu ia membimbing lengannya dan membawanya ke hadapan 
Raja dan Ratu. Dikatakannya pada mereka, bahwa ia mencintai gadis ini. 

Cinderella menjadi amat berbahagia, hingga dia lupa akan waktu. 
Jam terakhir telah tiba. Bila tengah malam telah lewat, Cinderella akan 
berubah menjadi biasa kembali. Sedangkan sekarang, kelihatannya ia telah 

tiba terdengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah 
da dentang lonceng yang pertama, Cinderella tersadar 

dan ingat kembali akan pesan sang  Bidadari. Bergegas ia meninggalkan 
sang Pangeran dan lari ke luar dari aula pesta. Di luar istana, sebuah 
selopnya terlepas dan tercecer di anak tangga pintu gerbang. Dalam 

gesa, Cinderella tak sempat mengambilnya lagi. 
Lonceng masih terus berdentang dua belas kali. Sais menunggu di 

dalam keretanya di luar pintu gerbang. Namun begitu Cinderella naik 
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dentang lonceng yang terakhir bergema. Dalam sekejap mata, segalanya 
kembali ke asalnya. Kereta kembali menjadi buah labu. Sang sais dan enam 
ekor kuda putihnya kembali menjadi tikus dan enam tikus kecil. Sang 
pengawal kembali menjadi kadal. Mereka semua berlarian masuk ke semak-
belukar. Cinderella sendiri berubah kembali. Dia mengenakan pakaian 
rombengnya yang jelek. Hanya selop kanannya saja yang masih tetap utuh. 

Perlahan-lahan dia berjalan kaki pulang ke rumahnya sambil 
mengenangkan pesta yang menyenangkan itu. Dia telah berada kembali di 
dapur, di sudut cerobong asap, sebelum kedua saudari tirinya pulang. Diam-
diam Cinderella menyimpan selop kacanya yang indah itu dalam sakunya, 
agar Saudara tirinya tidak mengetahuinya.  

Esok paginya, orang-orang dibangunkan oleh suara keras. Ketika 
mereka melihat dari jendela, nampaklah seorang pembawa pesan dari 
istana di atas kudanya. Ia mengumumkan, bahwa sang Pangeran sedang 
mencari seorang gadis cantik yang semalam berdansa dengannya. Sang 
Pangeran telah menemukan sebelah selopnya. Ia akan mengunjungi setiap 
rumah dalam kerajaan ini. Ia mencari gadis yang bisa memakai selop itu. 
Siapa yang cocok kakinya akan dijadikan mempelainya. 

Semua gadis dalam kerajaan itu menjadi amat tertarik. Mereka 
bergegas mengenakan pakaian yang terindah agar nampak cantik bila sang 
Pangeran datang berkunjung. Dua saudari tiri Cinderella juga tak mau 
ketinggalan. Hanya Cinderella sajalah yang  pakaiannya rombeng. 

Sang Pangeran mengunjungi setiap rumah. Sampai akhimya ia tiba di 
rumah Cinderella. Dua saudari tiri Cinderella bergegas menyambutnya. 

"Selop itu pasti pas pada kakiku!" seru gadis yang tertua. Namun ia 
tak bisa memasukkan jari-jari kakinya ke dalam selop yang mungil itu. 
Begitu juga dengan adiknya. Dia tak bisa mengenakan selop itu pada 
kakinya. Cinderella duduk saja di pojok, ketika mereka tengah mencoba 
selop itu. Tak disangkanya, kalau sang Pangeran memperhatikannya sejak 
tadi. Sang Pangeran merasa, bahwa ia sudah pernah melihat wajah yang 
cantik itu sebelumnya. 

"Maukah kau mencoba memakai selop ini?" pintanya. 
"Ya, aku mau mencobanya jawab Cinderella malu-malu.  
"Kau!" seru saudari tirinya murka.  
"Ayo kembalilah ke tempatmu di dapur!" 
Namun sang Pangeran mencegahnya. "Biarkan ia mencobanya!"  

Cinderella memasukkan kakinya dengan mudah ke dalam selop gelas itu. 
Sesaat semua orang tercengang. Lalu, semua orang menjadi lebih 
tercengang lagi, ketika ia mengeluarkan selop gelas yang lain dari dalam 
sakunya dan mengenakannya ke dalam kaki kanannya!" 

Tepat pada saat itu, sang Bidadari muncul kembali. Dia menyentuh 
Cinderella dengan tongkatnya. Dalam sekejap semua pakaian rombengnya 
lenyap dan berganti dengan pakaian pesta yang indah dan gilang-gemilang! 

Kedua saudari-tirinya begitu tercengang, hingga mereka tak bisa, 
berkata sepatah kata pun. Sang Pangeran bukan main gembiranya. la 
memandang Cinderella dengan penuh suka-cita, lalu membungkuk di 
depannya. 



 

 

"Inilah mempelaiku yang sejati!" ujarnya sambil mencium tangan 
kanan si gadis. 
 

Seluruh kerajaan bergembira
dilaksanakan dengan amat meriah 
memaafkan semua kesalahan saudari
dilakukan kedua saudaranya itu sangat menyakitkan hati. Namun begitulah, 
jika seorang berjiwa besar. la mampu memaafkan kesalahan orang lain 
justru disaat dia mampu membalas kejahatan musuh
bahkan mengajak mereka hidup bersama dalam istana. Kemudian, mereka 
menikah juga dengan dua orang bangsawan istana.

 
 
 
Latihan 
 
 Setelah membaca kisah Cinderela di atas, kamu pasti sudah 
tahu cerita dan tokoh
menghargai cerita yang telah kamu baca, lakukan latihan berikut ini.
 
1. Cari kemudian tuliskan tokoh
     .......................................................................................................
 
2. Cari kemudian tuliskan tempat terjadinya cerita !
    .........................................................................................
 
3. Temukan tema dan isi kisah Cinderela kemudian tuliskan di bawah 
    ini !  
    ........................................................................................................
    ...............................................
    ........................................................................................................
 

"Inilah mempelaiku yang sejati!" ujarnya sambil mencium tangan 

 
 
 

Seluruh kerajaan bergembira-ria. Pesta perkawinan mereka 
dilaksanakan dengan amat meriah selama tiga hari, tiga malam. Cinderella 
memaafkan semua kesalahan saudari-tirinya. Padahal apa yang sudah 
dilakukan kedua saudaranya itu sangat menyakitkan hati. Namun begitulah, 
jika seorang berjiwa besar. la mampu memaafkan kesalahan orang lain 

isaat dia mampu membalas kejahatan musuh-musuhnya. Cinderella 
bahkan mengajak mereka hidup bersama dalam istana. Kemudian, mereka 
menikah juga dengan dua orang bangsawan istana. 

Setelah membaca kisah Cinderela di atas, kamu pasti sudah 
rita dan tokoh-tokohnya. Untuk mengingat,memahami,dan  

menghargai cerita yang telah kamu baca, lakukan latihan berikut ini.

1. Cari kemudian tuliskan tokoh-tokohnya di bawah ini !   
.......................................................................................................

2. Cari kemudian tuliskan tempat terjadinya cerita ! 
.........................................................................................

3. Temukan tema dan isi kisah Cinderela kemudian tuliskan di bawah 

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

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

........................................................................................................
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"Inilah mempelaiku yang sejati!" ujarnya sambil mencium tangan 

ria. Pesta perkawinan mereka 
selama tiga hari, tiga malam. Cinderella 

tirinya. Padahal apa yang sudah 
dilakukan kedua saudaranya itu sangat menyakitkan hati. Namun begitulah, 
jika seorang berjiwa besar. la mampu memaafkan kesalahan orang lain 

musuhnya. Cinderella 
bahkan mengajak mereka hidup bersama dalam istana. Kemudian, mereka 

Setelah membaca kisah Cinderela di atas, kamu pasti sudah 
tokohnya. Untuk mengingat,memahami,dan  

menghargai cerita yang telah kamu baca, lakukan latihan berikut ini. 

tokohnya di bawah ini !    
....................................................................................................... 

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

3. Temukan tema dan isi kisah Cinderela kemudian tuliskan di bawah  

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

........................................................................................................ 
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4. Menurut kamu, bagaimanakah watak Cinderella dalam cerita  
    tersebut ?  Tuliskan pendapat kamu di bawah ini. 
    ........................................................................................................ 
 
 
 
 Nah, kalau kamu sudah selesai mengerjakan latihan tersebut 
tanya pada gurumu apakah jawaban kamu sesuai atau tidak. Kalau 
sesuai berarti kamu sudah membaca teks sastra dengan baik. 
 
 
Evaluasi  

 Untuk menilai hasil belajar kamu membaca dongeng 
Cinderella, kamu harus mengerjakan perintah dan menjawab 
pertanyaan di bawah ini.  
 
1. Jelaskan watak tokoh-tokoh dalam kisah Cinderela di atas ! 
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
2. Simpulkanlah oleh kamu, menceritakan tentang apa kisah  
    Cinderella itu !  
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
3. Menurut kamu watak manakah yang harus kamu miliki, apakah  
    watak Cinderella atau saudara tirinya ? Pilih jawabanya di bawah  
    ini !  
    Jawaban:Cinderella karena ................................................ 
                   ............................................................................ 
  Saudara tirinya karena ........................................ 
  ............................................................................ 
 
4. Ceritakan kembali  dalam sebuah paragraf, bagaimana  
    Kisah Cinderella yang telah kamu baca tadi !      
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 
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 Setelah mengerjakan perintah dan menjawab pertanyaan di 

atas, kamu bisa menunggu hasil penilaian dari guru. Nah, siap-

siaplah apakah kamu berhasil atau kamu harus mengulang untuk 

mempelajari bahan tersebut. 

 Bahan ajar ditampilkan secara sederhana dengan 

pertimbangan bahwa guru akan bisa membuat bahan ajar seperti 

itu. Tampilan atau sajian bahan ajar tersebut terdiri atas jilid dan isi. 

Jilid disajikan dengan menampilkan ilustrasi gambar yang mewakili 

isi teks cerita yang diberikan, menuliskan komptensi yang harus 

dicapainya, dan identitas siswa. Bagian isi terdiri atas tujuan belajar, 

petunjuk, teks, soal latihan dan soal evaluasi. Tujuan belajar diambil 

dari kurikulum 2006. Petunjuk belajar berisi penjelasan bahan 

pelajaran dan langkah-langkah yang harus dilalui untuk memahami 

bahan pelajaran dan mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan 

belajarnya. Teks cerita yang dipilih adalah teks dongeng dari 

mancanegara. Pemilihan cerita Cinderela ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa kisah ini sangat melegenda dan para siswa 

kelas V dianggap telah mengenalnya. Pemilihan dongeng  ini bukan 

berarti mengesampingkan karya sastra Indonesia. Pemilihan ini 

dilakukan agar siswa dapat membandingkan pola cerita, isi cerita, 

dan budaya yang multi kultural.  Mengapa dongeng? Hal ini 

disesuaikan dengan standar kompetensi yang harus dicapai siswa 

yaitu memahami cerita rakyat. Soal latihan diberikan dengan alasan 
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bahwa untuk belajar mandiri siswa harus mengerjakan sesuatu 

dengan sendiri tetapi terarah. Untuk mengarahkan dalam 

memahami teks cerita, siswa diberikan soal-soal yang bersifat 

penggalian isi cerita. Karena itu, soal-soal itu berupa pertanyaan 

untuk menemukan tokoh dan wataknya, tempat cerita, dan tema. 

Soal-soal tes diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman cerita 

untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra yang bersifat apresiatif, 

dan ekspresif . Karena itu, pertanyaannya meliputi penjelasan watak 

tokoh, menyimpulkan isi ceritanya,  penanaman nilai melalui 

penilaian terhadap tokoh cerita, dan menceritakan kembali. 

Sistematika penulisan bahan ajar yang terdiri atas tujuan 

belajar, petunjuk belajar, materi pelajaran, teks sastra,latihan, dan 

evaluasi. tersebut merupakan sistematika yang dianggap logis dan 

sistematis. Pada awal mempelajari sebuah materi pembelajaran, 

siswa dituntut untuk mengetahui tujuan belajarnya atau kompetensi 

yang harus dia capai setelah belajar. Setelah mengetahui tujuannya, 

siswa diharapkan akan memfokuskan dirinya pada kompetensi yang 

akan dicapainya. Sebagai sebuah upaya ke arah kemandirian 

belajar, siswa diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-

langkah pembelajaran yang telah disusun dalam modul ini. Setelah 

memahami petunjuk, siswa diharapkan dapat mencapai kompetensi 

yang telah ditentukan dengan indikator dapat mengerjakan soal 

latihan dan tes kemampuan. 
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3.2.2.2 Uji Ahli dan Uji Lapangan 

Draf bahan ajar ini dikoreksi oleh seorang guru SD senior yang 

sudah memiliki pengalaman. Setelah dikoreksi, bahan ajar tersebut 

direvisi. Setelah selesai direvisi, bahan ajar tersebut direview oleh 

tiga orang ahli yang telah memiliki pengalaman dalam pengajaran 

bahasa Indonesia di SD dan Sekolah Menengah. Review yang 

dilakukan para ahli bertujuan untuk menganalisis dan mengoreksi 

mengetahui ketepatan penulisan, keterbacaan, dan kesesuaian 

materi dengan kurikulum. Alat ukur yang digunakan untuk review  

adalah dalam bentuk angket terbuka dengan memberi peluang dua 

pilihan jawaban, yaitu: memadai dan tidak memadai dan diikuti 

dengan keterangan atau saran sebagai penjelasan atas pilihan 

jawaban yang dibuat oleh ketiga ahli tersebut.  

Setelah bahan ajar terbentuk, bahan ajar tersebut 

dikonsultasikan terhadap guru bidang studi bahasa dan sastra 

Indonesia di SDN Kebon Baru IV  Kota Cirebon. Guru bidang studi 

yang bernama Joko Susilo, S.Pd. itu mengatakan bahwa bahan ajar 

itu cukup baik dan bisa diberikan kepada siswa kelas V.  

Dengan adanya rekomendasi dari guru bidang studi yang telah 

memiliki gambaran akan kemampuan para siswanya, bahan ajar 

tersebut diujicobakan kepada 6 siswa kelas V SDN Kebon Baru IV. 

Keenam siswa tersebut dipilih berdasarkan pada kriteria ranking 

teratas, tengah, dan terendah. Komposisi tersebut diharapkan akan 

memberikan gambaran, apakah model bahan ajar yang telah dibuat 
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itu memberikan kemudahan belajar siswa atau tidak. Kalau siswa 

dapat mengerjakannya dengan apresiatif, ekspresif, dan kontekstual 

terhadap lingkungan sosialnya, bahan ajar itu layak untuk 

diujicobakan pada lingkup siswa yang lebih luas. 

 Berdasarkan hasil ujicoba terhadap enam siswa itu, terdapat 

gambaran yang menunjukkan keenam siswa dapat mengikuti 

petunjuk dan mengerjakan soal latihan dan soal tes. Hasil 

pengerjaan soal latihan dan soal tes dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 3 
Penguasaan Siswa Terhadap Bahan Ajar Pendahuluan 

 
NO 

 
NAMA SISWA 

SKOR TIAP BUTIR SOAL JML 
SKOR 

 
NILAI 

  1 2 3 4   
1 Elvira 5 5 5 5 20 10 
2 Nurul Rahmah 5 5 3 4 17 8,5 
3 Pobihan 5 5 3 3 16 8 
4 Aliya Resmayanti 5 5 5 5 20 10 
5 Indra Maulidan 5 5 3 5 18 9 
6 Damiyah 5 5 3 5 19 9,5 
 Jumlah 30 30 22 27  55 
 Rata-rata 5 5 3,6 4,5  9,2 

 
 
 Hasil tes yang ditunjukkan elvira sangat sempurna. Ia dapat 

menjawab 4 soal dengan benar. Hasil tes Nurul Rahmah 

menunjukkan ada kekurangtepatan jawaban pada butir soal No.3 

dan 4. Kekurangtepatannya itu disebabkan ada salah tafsir. Pada 

no.3 Nurul menjawab semuanya seharusnya memilih salah satu 
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pilihan. Pada no.4 Nurul menjawab diawali dengan kata ”tentang” 

yang berarti menjelaskan inti cerita atau simpulan cerita seharusnya 

menceritakan kembali atau meringkas cerita. Hasil tes Pobihan lebih 

rendah dari Nurul. Ketidaktepatan jawaban Pobihan ada pada nomor 

3 dan nomor 4. Pada nomor 3 Pobihan mengisi semua watak 

seharusnya memilih salah satu watak sebagai sikap prilaku yang 

harus  dia pilih. Pada nomor 4 Pobihan telah membuat sebuah dasar 

cerita, tetapi tidak selesai.  Hasil tes Aliya sama dengan Elvira. Skor 

tesnya mencapai skor maksimal. Aliya dapat menjawab nomor 1 – 4 

dengan benar. Hasil tes Indra Maulidan hanya tidak tepat pada 

nomor 3. Indra tidak memilih watak tokoh tetapi semuanya ditulis. 

Sama dengan Indra, Damiyah pun hanya tidak tepat dalam 

menjawab nomor 3. Damiyah tidak menuliskan pilihan watak yang 

seharusnya dipilih. Pertanyaan no.3 sebenarnya pertanyaan yang 

bertujuan untuk penanaman nilai, sikap, dan prilaku tokoh cerita 

pada pembaca. 

 Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

yang disusun tersebut memiliki keefektifan untuk membelajarkan 

siswa secara mandiri khususnya dalam pembelajaran sastra. 

Berkenaan dengan soal tes dalam bahan ajar tersebut tampak tidak 

begitu sulit. Hal itu terlihat dari jawaban-jawaban yang benar 

dengan skor yang maksimal. Pertanyaan nomor 1 dijawab dengan 

benar yaitu menyebutkan tokoh dan wataknya. Pertanyaan nomor 2 
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juga dijawab dengan benar yaitu menceritakan seorang gadis yang 

selalu menderita karena kebencian saudara tirinya, tetapi akhirnya 

mendapatkan kebahagiaan.  Pada nomor 3 ada kesalahan 

pemahaman seharusnya siswa hanya memilih tokoh-tokoh yang 

berpribadi dan berprilaku baik dalam rangka penanaman nilai, tetapi 

4 orang responden menuliskan kedua-duanya. Sebenarnya mereka 

bisa menjawab hanya tidak teliti dan tidak cermat terhadap soal tes. 

Pada nomor 4, yang menjawab benar ada 4 orang, yang dua orang 

tidak tepat..  

Untuk mengetahui respon siswa terhadap model bahan ajar, 

siswa yang menjadi subjek penelitian ini diberi angket yang berisi 8 

butir pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu difokuskan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai: 1) keberterimaan model bahan 

ajar yang disajikan (no.1,2,3,4);  2) tingkat apresiasi terhadap karya 

sastra “dongeng” (no.5,6,7); dan 3) tingkat keterbacaan wacana. 

Pertanyaan-pertanyaan itu tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kamu memahami pelajaran yang telah di baca? 

2. Tuliskan apa yang dianggap mudah dari bahan pelajaran yang 

kamu baca itu? 

3. Tuliskan apa yang dianggap sulit dari bahan pelajaran yang kamu 

baca itu? 

4. Apakah kamu merasa senang bila belajar menggunakan bahan 

seperti yang telah kamu baca itu? 
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5. Apakah kamu menyenangi cerita dongeng yang kamu baca? 

6. Dongeng apa saja yang telah kamu baca? 

7. Apakah dongeng yang telah kamu baca dipahami ceritanya? 

8. Apakah dongeng yang telah kamu baca terlalu panjang? 

 Berdasarkan data hasil angket di atas diperoleh gambaran 

sebagai berikut. 

1. Semua responden yang berjumlah enam orang itu merespon baik 

dengan menjawab “ya”.   Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

tersebut dapat dipahami oleh responden.  Yang dianggap mudah 

bagi mereka adalah memahami watak para tokoh cerita. Hal ini 

terbukti empat responden menjawab sama yaitu memahami dan 

menentukan watak tokoh cerita. Yang dianggap sulit bagi mereka 

ternyata adalah kegiatan menyimpulkan atau menceritakan 

kembali cerita yang telah dibacanya. Hal itu terbukti dari data 

jawaban keenam responden yang menjawab “menyimpulkan,dan 

menceritakan kembali”. Kelemahan ini sebenarnya bukan mereka 

tidak bisa, tetapi kemampuan menyusun kalimatnya yang belum 

maksimal. Hal itu terlihat dari data tes yang memperlihatkan 

hanya dua responden yang masih belum tepat menyusun kalimat 

yang berisi ringkasan cerita “Cinderela”.  Kesulitan responden 

tersebut berarti hanya pada soal tes karena secara keseluruhan 

yang berhubungan dengan bahan ajar mereka sangat 

menyenangi. Ada beberapa jawaban yang menjadi pertimbangan 
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penulis untuk mengembangkan model bahan ajar ini, yaitu 

jawaban “ya, karena praktis dan kita dapat membacanya”, 

“ya,karena sebelum menjawab soal kita harus memahami bacaan 

yang dibaca”, dan “ya,senang”.  

2. Jawaban pada angket nomor 5,6,dan 7 menunjukkan jawaban 

beragam dan menunjukkan bahwa tingkat apresiasi terhadap 

karya sastra khususnya dongeng cukup baik. Pada jawaban 

nomor 5 mereka umumnya menjawab senang dengan berbagai 

alasan. Ada yang beralasan “karena ceritanya menyenangkan”, 

“karena ceritanya bagus”, dan “karena mendapat pengetahuan 

baru”. Pada jawaban nomor 6 jawabannya tidak jauh berbeda. 

Jawabannya menunjukkan bahwa mereka baru membaca cerita 

“Cinderela”, “Si Kancil”, “Bawang Merah Bawang Putih”, “Timun 

Mas”, dan “Malin Kundang”. Pada jawaban nomor 7 semua 

responden menjawab “memahami” cerita Cinderela .  

3. Jawaban nomor 8 adalah jawaban yang menunjukkan tingkat 

kemampuan responden memahami teks cerita. Kalau mereka 

merasa kesulitan memahami ceritanya berarti teks itu terlalu 

tinggi tingkat keterbacaannya dan terlalu panjang. Sebaliknya, 

kalau mereka dapat memahaminya berarti teks yang disajikan 

memiliki tingkat keterbacaan yang cukup baik. Ternyata, 5 dari 6 

jawaban adalah “tidak terlalu panjang”. Dengan demikian, 



 

 

92 

jelaslah secara kebahasaan dan tingkat keterbacaan teks yang 

disajikan cukup baik dan sesuai dengan tingkat kognisinya.       

Dari hasil analisis terhadap hasil tes dan respon para siswa 

sebagaimana tergambar di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 

bahan ajar sastra dalam bentuk modul ini dapat dilanjutkan pada 

tahap berikutnya untuk penyempurnaan model. Mengapa harus 

dilanjutkan? Berdasarkan data di atas, modul ini memiliki pengaruh 

pada peningkatan kompetensi yaitu kompetensi membaca dan 

menulis. Kompetensi membaca berhubungan dengan pengenalan 

lambang-lambang tulis seperti huruf, kata, dan kalimat. Pengenalan 

tersebut sekaligus pembentukan wawasan baru dan penguasaan 

kosa kata baru. Para siswa yang menjadi responden merasakan 

penguasaan itu. Hal itu dibuktikan selama 2 x 35 menit mereka 

melakukan pembelajaran mandiri dengan modul tanpa ada keluhan.  

Kemampuan siswa dalam mengapresiasi dan berekspresi 

cukup baik. Jawaban-jawaban yang diberikan baik pada soal tes 

maupun pada angket menunjukkan nilai positif. Kemampuan 

apresiasi terlihat dari jawaban apresiatif terhadap tokoh baik dan 

jahat. Kemampuan berekspresi terlihat dari kemampuan 

menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca.  

Kekurangan yang tampak dari model awal ini adalah belum 

adanya pertanyaan tes yang menghubungkan isi karya sastra 

dengan kehidupan siswa sehari-hari (kontekstual). Hal ini penting 
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karena karya sastra merupakan mimesis dari kehidupan manusia. 

Dengan adanya pertanyaan yang bersifat kontekstual dalam tes, para 

siswa dihadapkan pada dunia nyata yang sebenarnya. Berhadapan 

dengan dunia nyata akan memberikan penanaman dan pematrian 

sikap yang dipilih dari hasil pemahaman bacaan. 

 

3.2.2.3  Revisi Draf Model    

Setelah review selesai, bahan ajar direvisi sesuai dengan 

koreksi dan saran dari para ahli tersebut. Selanjutnya, hasil revisi ini 

dijadikan model bahan ajar yang siap untuk diujicobakan pada 

lingkup yang kecil, yaitu hanya dua sekolah. 

Beberapa catatan koreksi terhadap model bahan ajar draf 

pendahuluan adalah : 1) tujuan belajar ”Menyimpulkan isi cerita 

anak dalam  beberapa kalimat” yang mengacu pada standar 

kompetensi merupakan kegiatan bersastra yang tidak berdiri sendiri. 

Akan tetapi, kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan membaca, 

memahami isi cerita sebagai kemampuan apresiatif, dan menuliskan 

kesimpulan cerita sebagai kemampuan ekspresif. Sehubungan 

dengan hal tersebut, soal-soal tes yang dibuat mempertimbangkan 

unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta pertanyaan yang 

bersifat kontekstual; 2) materi yang bersifat teoretis sebagai 

pengenalan jenis cerita dan unsur-unsur cerita lebih diperjelas 

karena pada draf  pendahuluan dianggap masih belum jelas.    
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Berdasarkan hasil analisis di atas, disusun sebuah model 

bahan ajar yang selanjutnya diberi nama ”Bahan Ajar Sastra yang 

Apresiatif, Ekspresif, dan Kontekstual”. Pemberian nama ini 

mengacu pada inti pembelajaran sastra, yaitu pembelajaran yang 

memberikan pengalaman berapresiasi (kognitif dan afektif) dan 

berekspresi (psikomotorik), serta pengalaman bersosialisasi dengan 

kehidupan nyata (kontekstual).   

Sistematika penyajian bahan ajar ada tambahan, yaitu 

menambahkan tujuan pembelajaran khusus. Penambahan ini 

diharapkan akan lebih memberikan fokus pembelajaran serta 

membimbing siswa untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

belajar pada saat itu. Tambahan lain adalah penambahan penjelasan 

teoretis mengenai unsur-unsur cerita khususnya watak tokoh.  
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Cerita Rakyat Sumatra ”Srigala dan Burung Gagak”
 
 
 
 

 
 

Nama
Sekolah           
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Alokasi waktu    
Tahun Pelajaran

 
 

BAHAN AJAR SASTRA 
YANG APRESIATIF, EKSPRESIF, DAN KONTEKSTUAL
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Cerita Rakyat Sumatra ”Srigala dan Burung Gagak” 

 

:  .........................................  
……........................... 

:  Bahasa dan Sastra Indonesia 
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MENYIMPULKAN ISI CERITA ANAK  
DALAM  BEBERAPA KALIMAT 

 
 
Tujuan Belajar 

Tujuan belajar kamu hari ini adalah belajar menyimpulkan isi 

karya sastra yang berbentuk dongeng (cerita rakyat).  

 

Tujuan Belajar Khusus  

1. Setelah membaca cerita rakyat yang berjudul Srigala dan 

Burung Gagak  kamu bisa menceritakan ulang cerita tersebut 

2. Setelah membaca cerita rakyat yang berjudul Srigala dan 

Burung Gagak  kamu bisa menyimpulkan nasehat apa yang 

ada dalam cerita itu. 

3. Setelah membaca cerita rakyat yang berjudul Srigala dan 

Burung Gagak  kamu bisa merasakan apakah kamu menyukai 

atau tidak cerita rakyat tersebut. 

4. Setelah membaca cerita rakyat yang berjudul Srigala dan 

Burung Gagak  kamu bisa menghubungkan antara cerita 

dengan kehidupan warga di sekitarmu. 

 

Petunjuk Belajar 

Untuk mencapai tujuan di atas kamu harus mempelajari 

bahan belajar di bawah ini.  

Pada kesempatan ini kamu akan membaca sebuah cerita 

rakyat. Cerita rakyat ini berasal dari daerah di Sumatera. Judulnya 

Srigala dan Burung Gagak. Cerita rakyat itu kamu baca. Setelah 

dibaca kamu kenali tokoh-tokohnya, pahami watak tokohnya, nilai 

wataknya baik atau tidak, dan terakhir kamu harus bisa 

menyimpulkan isi ceritanya.  

Nah, Kalau kamu dapat mengikuti petunjuk tersebut,  
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kemudian kamu dapat memahami dan dapat menyimpulkan 

isi cerita itu,  berarti kamu sudah bisa mengapresiasi cerita rakyat 

tersebut.  

Nah, selamat membaca dan mengapresiasi! 

 

Dongeng. Apakah itu ? 

Kamu tahu apa yang dimaksud dengan cerita rakyat ? Cerita 

rakyat termasuk pada cerita dongeng. Cerita dongeng adalah cerita 

khayalan pengarangnya. Disebut cerita rakyat karena ceritanya 

tersebar dari mulut ke mulut warga masyarakat sekitarnya Tokohnya 

bisa binatang bisa juga manusia. Cerita yang tokohnya binatang 

disebut fabel. Dongeng yang ada di Indonesia diantaranya Bawang 

Merah-Bawang Putih, Si Kancil  dan sebagainya. Dongeng 

mancanegara di antaranya Cinderela, Putri Salju, dan sebagainya. 

 Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau sifat. 

Wataknya ada yang baik, yang buruk atau jahat, ada juga yang 

pendendam, pemaaf, penyabar, penyayang, dan sebagainya. Watak- 

watak tersebut sama dengan kehidupan orang-orang di lingkungan 

sekitarmu.  

 Nah, bagaimana watak para tokoh dalam cerita di bawah ini? 

Supaya kamu tahu, bacalah cerita di bawah ini dengan baik !  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teks Cerita Rakyat
 

SRIGALA DAN BURUNG GAGAK

 
Dahulu ada seekor srigala kelaparan di tepi hutan.
"Aku akan pergi ke perkampungan penduduk untuk mencari 

makanan..." kata srigala.
Dengan berlari mengendap

penduduk desa. 
"Sepertinya ini kandang ayam.....baunya jelas sekali tercium 

oleh hidungku." 
Ayam di dalam kandang kaget dan ketakutan melihat srigala 

mengintip dari balik tirai jendela. Ayam
Pethok...! Pethoook...! Tolong ada srigala jahaaat.....!"

Bunyi ayam yang ribut terdengar oleh Pak Tani. Dengan wajah 
garang ia menghampiri srigala. Pentungan di tangannya siap 
diayunkan ke punggung srigala.
 

Srigala yang cerdik bisa
segera melarikan diri ke arah hutan. PakTani mengejar sambil 
melemparinya dengan batu.

Sial...! umpat srigala. "Belum dapat makanan sudah dilempari 
batu”. 

Srigala terus berlari cepat hingga Pak Tani tak mampu 
mengejarnya lagi. la terus berlari ke dalam hutan dan akhirnya 
bersembunyi di dalam sebuah lubang pohon.

"Aku selamat sekarang...tapi perut sangat lapar......"rintih 
srigala. 

Sementara itu ada seekor burung gagak hinggap di atas atap 
rumah yang digunakan untuk meng
 

 

Teks Cerita Rakyat 

SRIGALA DAN BURUNG GAGAK
(Cerita Rakyat Sumatra) 

 

Dahulu ada seekor srigala kelaparan di tepi hutan.
"Aku akan pergi ke perkampungan penduduk untuk mencari 

srigala. 
Dengan berlari mengendap-endap srigala mendekati rumah 

"Sepertinya ini kandang ayam.....baunya jelas sekali tercium 

Ayam di dalam kandang kaget dan ketakutan melihat srigala 
mengintip dari balik tirai jendela. Ayam-ayam itu berteriak," 
Pethok...! Pethoook...! Tolong ada srigala jahaaat.....!" 

Bunyi ayam yang ribut terdengar oleh Pak Tani. Dengan wajah 
garang ia menghampiri srigala. Pentungan di tangannya siap 
diayunkan ke punggung srigala. 

 
 

Srigala yang cerdik bisa mengelak dari pentungan Pak Tani. la 
segera melarikan diri ke arah hutan. PakTani mengejar sambil 
melemparinya dengan batu. 

Sial...! umpat srigala. "Belum dapat makanan sudah dilempari 

Srigala terus berlari cepat hingga Pak Tani tak mampu 
ya lagi. la terus berlari ke dalam hutan dan akhirnya 

bersembunyi di dalam sebuah lubang pohon. 
"Aku selamat sekarang...tapi perut sangat lapar......"rintih 

Sementara itu ada seekor burung gagak hinggap di atas atap 
rumah yang digunakan untuk mengeringkan dendeng.  
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SRIGALA DAN BURUNG GAGAK 

Dahulu ada seekor srigala kelaparan di tepi hutan. 
"Aku akan pergi ke perkampungan penduduk untuk mencari 

endap srigala mendekati rumah 

"Sepertinya ini kandang ayam.....baunya jelas sekali tercium 

Ayam di dalam kandang kaget dan ketakutan melihat srigala 
yam itu berteriak," 

Bunyi ayam yang ribut terdengar oleh Pak Tani. Dengan wajah 
garang ia menghampiri srigala. Pentungan di tangannya siap 

 

mengelak dari pentungan Pak Tani. la 
segera melarikan diri ke arah hutan. PakTani mengejar sambil 

Sial...! umpat srigala. "Belum dapat makanan sudah dilempari 

Srigala terus berlari cepat hingga Pak Tani tak mampu 
ya lagi. la terus berlari ke dalam hutan dan akhirnya 

"Aku selamat sekarang...tapi perut sangat lapar......"rintih 

Sementara itu ada seekor burung gagak hinggap di atas atap 
 



 

 

 

 
 

"Aku ambil satu saja, mumpung Pak Tani tidak melihatnya," 
kata gagak 

"Hahaha...sebentar lagi aku akan menikmati makanan lezat." 
gumam gagak sambil membawa terbang dendeng itu ke arah hutan. 
Temyata ia terbang ke arah sebuah pohon 
srigala menyembunyikan diri.

Srigala buru-
atas pohon. Melihat burung gagak membawa .sepotong dendeng 
srigaia makin merasa lapar, ia mencari akal bagaimana caranya 
supaya bisa memiliki d

"Hai gagak, hebat benar kau ini. Kau bisa terbang, bulumu 
yang hitam menambah kegagahanmu. Tapi aku belum pemah 
mendengar kau bemyanyi? Bisakah kau menyanyi?"

"Hai srigala! Apa kau kira hanya kau sendiri yang bisa 
bemyanyi. Aku juga bisa walaupun tak bisa sekeras aumanmu di 
malam hari."kata gagak.

“Coba sih kalau kau memang bisa. Coba nyanyikan lagu 
burung Kaka Tua!" rayu srigala. Dengan gusar gagak segera 
menyanyikan lagu Burung Kaka Tua. Suaranya cukup keras 
terdengar, tapi srigala berpura
 

 
"Suaramu merdu gagak, tapi sayang kurang keras!" Gagak 

membuka mulutnya lebar
Pada saat itulah dendeng di mulutnya terlepas dan jatuh. Memang 
inilah yang diharapkan srigala.

"Hahaha...inilah yang kuinginkan!" kata srigala sambil 
meloncat menerkam dendeng yang terjatuh dari mulut si gagak. 
 

"Aku ambil satu saja, mumpung Pak Tani tidak melihatnya," 

"Hahaha...sebentar lagi aku akan menikmati makanan lezat." 
gumam gagak sambil membawa terbang dendeng itu ke arah hutan. 
Temyata ia terbang ke arah sebuah pohon besar tak jauh dari tempat 
srigala menyembunyikan diri. 

-buru keluar mendengar kepak sayap burung di 
atas pohon. Melihat burung gagak membawa .sepotong dendeng 
srigaia makin merasa lapar, ia mencari akal bagaimana caranya 
supaya bisa memiliki dendeng dari si burung gagak 

"Hai gagak, hebat benar kau ini. Kau bisa terbang, bulumu 
yang hitam menambah kegagahanmu. Tapi aku belum pemah 
mendengar kau bemyanyi? Bisakah kau menyanyi?" 

"Hai srigala! Apa kau kira hanya kau sendiri yang bisa 
juga bisa walaupun tak bisa sekeras aumanmu di 

malam hari."kata gagak. 
“Coba sih kalau kau memang bisa. Coba nyanyikan lagu 

burung Kaka Tua!" rayu srigala. Dengan gusar gagak segera 
menyanyikan lagu Burung Kaka Tua. Suaranya cukup keras 

gala berpura-pura belum mendengar. 

 

"Suaramu merdu gagak, tapi sayang kurang keras!" Gagak 
membuka mulutnya lebar-lebar agar suaranya terdengar lebih keras. 
Pada saat itulah dendeng di mulutnya terlepas dan jatuh. Memang 
inilah yang diharapkan srigala.  

"Hahaha...inilah yang kuinginkan!" kata srigala sambil 
meloncat menerkam dendeng yang terjatuh dari mulut si gagak. 
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"Aku ambil satu saja, mumpung Pak Tani tidak melihatnya," 

"Hahaha...sebentar lagi aku akan menikmati makanan lezat." 
gumam gagak sambil membawa terbang dendeng itu ke arah hutan. 

besar tak jauh dari tempat 

buru keluar mendengar kepak sayap burung di 
atas pohon. Melihat burung gagak membawa .sepotong dendeng 
srigaia makin merasa lapar, ia mencari akal bagaimana caranya 

"Hai gagak, hebat benar kau ini. Kau bisa terbang, bulumu 
yang hitam menambah kegagahanmu. Tapi aku belum pemah 

"Hai srigala! Apa kau kira hanya kau sendiri yang bisa 
juga bisa walaupun tak bisa sekeras aumanmu di 

“Coba sih kalau kau memang bisa. Coba nyanyikan lagu 
burung Kaka Tua!" rayu srigala. Dengan gusar gagak segera 
menyanyikan lagu Burung Kaka Tua. Suaranya cukup keras 

 

 

"Suaramu merdu gagak, tapi sayang kurang keras!" Gagak 
lebar agar suaranya terdengar lebih keras. 

Pada saat itulah dendeng di mulutnya terlepas dan jatuh. Memang 

"Hahaha...inilah yang kuinginkan!" kata srigala sambil 
meloncat menerkam dendeng yang terjatuh dari mulut si gagak.  
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"Hai srigala! Jadi kau sengaja menipuku ?" "Hap! Hap! Sleeep!" 

burung gagak sudah terlambat, daging dendeng itu dengan cepat 
sudah dimasukkan srigala ke dalam perutnya. 

"Kurang ajar! Jadi kau memuji-muji diriku hanya karena 
menginginkan dendengku?" protes gagak. 

"Benarrrr...!"sahut gagak dengan enteng. 
"Kau licik!" 
"Sejak dulu aku memang terkenal licik!" 
"Dasar !" 
"Aku masih belum terlalu kenyang, kalau kau tak keberatan 

bolehlah kau kujadikan sarapan kedua. 
"Benar-benar hewan rakus kau srigala!" umpat si burung 

gagak sembari terbang menjauhi srigala. 
Demikianlah jika orang gemar akan pujian dan sanjungan, 

pujian tidak selamanya jujur dan menguntungkan bahkan 
kebanyakan justru mencelakakan orang yang dipuji. 

 
 

Selesai 
 
 

Latihan 

 
 Setelah membaca cerita Srigala dan Burung Gagak  di atas, 
kamu pasti tahu cerita dan pelakunya. Untuk melatih daya ingat, 
dan pemahaman kamu terhadap cerita di atas, kerjakanlah latihan 
berikut ini. Apabila kamu belum paham, kamu bisa tanya teman 
kamu atau guru kamu. 
 

1. Carilah kemudian tuliskan tokoh-tokoh dan wataknya yang 
menjadi pelaku dalam cerita Srigala dan Burung Gagak !  

 
No. Nama Tokoh Wataknya 
1. ............................. ................................ 
2. ............................. ................................ 
3. ............................. ................................ 

 
2. Carilah kemudian tuliskan dimana tempat terjadinya cerita  

Srigala dan Burung Gagak  itu? 
....................................................................................................... 

     ....................................................................................................... 
 
3. Temukan apa inti cerita Srigala dan Burung Gagak  itu!  
     ....................................................................................................... 
     ....................................................................................................... 
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4. Setelah membaca cerita rakyat tersebut kamu pasti merasakan 
sesuatu. Mungkin perasaan senang karena merasa terhibur. 
Mungkin tidak senang karena tidak menyukai ceritanya. 
Mungkin juga perasaan lain, gembira, kasihan, dan lain-lain.  
Coba kamu ungkapkan perasaan apa yang muncul setelah 
membaca cerita rakyat di atas ! 

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

 
 Nah, kalau kamu sudah selesai mengerjakan latihan di atas 
tanya pada gurumu apakah jawaban kamu sesuai atau tidak. Kalau 
sesuai berarti kamu sudah membaca teks cerita dengan baik. Kamu 
bisa melanjutkan pada evaluasi hasil belajar kamu di bawah ini. 
 
 
 

Evaluasi 

 
Untuk menilai hasil belajar kamu membaca dongeng Srigala dan 
Burung Gagak, kamu harus mengerjakan perintah dan menjawab 
pertanyaan di bawah ini.  
 
1. Jelaskan watak tokoh-tokoh dalam cerita Srigala dan Burung 

Gagak di atas ! 
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
2. Simpulkanlah oleh kamu, menceritakan tentang apa cerita Srigala 

dan Burung Gagak  itu !  
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
3. Ceritakan kembali  dalam sebuah paragraf, bagaimana cerita 

Srigala dan Burung Gagak  yang telah kamu baca itu !      
    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
4. Menurut kamu watak manakah yang harus kamu miliki, apakah  
    watak Srigala atau Burung Gagak ? Pilih jawabanya di bawah  
    ini !  
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    Jawaban:Srigala karena ..................................................... 
                   ............................................................................ 
  Burung Gagak karena ......................................... 
  ............................................................................ 
  Tidak memilih keduanya karena ......................... 
  ............................................................................ 
 
5. Apakah cerita Srigala dan Burung Gagak itu ada yang sama 

dengan kehidupan warga disekitarmu ? Kalau ada coba sebutkan 
contoh-nya ! 

    Jawaban:............................................................................ 
                   ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 
 
 
 
         Setelah mengerjakan perintah dan menjawab pertanyaan di 
atas, kamu bisa menunggu hasil penilaian dari guru. Nah, siap-
siaplah apakah kamu berhasil atau kamu harus mengulang untuk 
mempelajari bahan tersebut. 
 

Untuk memperoleh umpan balik, cocokkanlah jawaban kamu 
dengan jawaban guru. Bobot tiap soal adalah 4 sehingga jumlah skor 
penilaian adalah 20. Gunakan rumus di bawah ini untuk 
mengetahui tingkat penguasaanmu terhadap materi yang telah kamu 
pelajari. 
 
Tingkat penguasaan= Jumlah jawaban yang benar  x 100%  
                        20 
Arti tingkat penguasaan: 
90 - 100% = baik sekali  
80 -   89% = baik  
70 -   79% = cukup  
       <70% = kurang 
 
 

 

3.2.2.4  Uji Ahli dan Uji Lapangan  

Bahan yang telah diujicobakan ke dua sekolah tersebut, juga 

dievaluasi oleh pakar dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia. 

Yang dijadikan pakar untuk menilai layak tidaknya bahan ajar ini 
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adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sudah tergolong senior. 

Ia seorang ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Bahasa 

Indonesia di Kota Cirebon. Ia bernama Dra.Nani Suhartini. Hasil 

evaluasinya dapat terlihat dari matrik berikut. 

 
No. Kriteria Indikator Penilaian 
    

A Materi Bahan Ajar   

 

1 

 

kecocokan  bahan ajar 
dengan materi pokok yang 
tercantum dalam 
kurikulum 

memuat materi 
pengalaman bersastra 

hanya memuat 
apresiasi 
 

 
 
2 

Kesesuaian pengayaan 
materi dengan kurikulum 

a. penambahan  
    materi  
b. memberikan     
   definisi,uraian,   
   contoh. 
c. menghubungkan  
    dengan konteks  
    sosial budaya 
 

 
Memenuhi 3 
indikator 

 
 

3 

 

Relevansi penggunaan 
kata/kalimat/wacana 
dengan tujuan pendidikan 

Menimbulkan dorongan 
dan penghargaan 
terhadap salah satu 
tujuan pendidikan 
a. kebhinekaan 
b. pengembangan 

budaya bangsa 
c. pengembangan 

ilmu,teknologi, dan 
seni 

d. pengembangan 
kecerdasan 
berpikir,kehalusan 
perasaan, dan 
kesantunan sosial 

 
Hanya memuat 
indikator c dan d  

 

4 

 

1)  Kebenaran dalam 
menjelaskan prinsip 
kesastraan ditinjau 
dari ilmu sastra 

Prinsip kesastraan 
dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan 
mengarah pada 
peningkatan apresiasi, 
ekspresi,dan kreasi 
sastra 

 
benar 

5 2)  Kebenaran sarana 
penyajian (wacana) 
dilihat dari konteks 
pembelajaran 

Wacana untuk 
menyajikan materi 
sesuai dengan ciri-ciri 
dongeng/cerita rakyat 

 

benar 
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6 Struktur kesastraan 
sesuai dengan 
perkembangan kognitif 
siswa 

Penggunaan struktur 
kesusastraan sesuai 
dengan pikiran, 
perasaan, dan moral 
anak 

 
sesuai 

B Penyajian Bahan Ajar  
7 Tujuan pembelajaran Tujuan Pembelajaran 

dicantumkan secara 
eksplisit 

tercantum sesuai 
dengan kurikulum 

8 Penahapan pembelajaran Penahapan dilakukan 
secara sistematis dari 
tujuan sampai evaluasi  

Penahapan cukup 
sistematis 

9 Menarik minat dan 
perhatian siswa 

Siswa akan beraktivitas 
fisik dan psikis dengan 
penuh kesenangan 

bahan ajar cukup 
akan menyenang-
kan siswa 

10 Kemudahan dipahami Siswa dapat melakukan 
aktivitas yang 
dijelaskan dalam 
petunjuk penggunaan 
bahan ajar 

bahan ajar dapat 
dipahami siswa 
 

11 Keaktifan siswa Bahan ajar dapat 
merangsang keaktifan 
siswa untuk berpikir 
dan belajar 

bahan ajar 
merangsang keaktif- 
an siswa  
 

12 Soal dan latihan Soal dan latihan 
memberikan latihan 
yang membentuk 
kompetensi 
mengapresiasi dan 
berekspresi karya cerita 
anak secara 
kontekstual   

soal dan latihan 
tidak memberi ke- 
mampuan ekspresif 
      

 

Saran/komentar Bahan Ajar 
1. Bahan ajar lebih mengarah pada kemampuan berapresiasi dan 

tidak berekspresi 
2. Tujuan pembelajaran ke-2 tidak ada alat evaluasinya, karena 

soal tes no.3 tes tertulis, sedangkan tujuan no.2 lebih mengarah 
ke tes lisan pernyataannya. 

3. Pada poin penyajiannya bahan ajar no.9, aktivitas fisik siswa 
kurang dikembangkan karena lebih mengutamakan knowledge 
 
 
Model bahan ajar sastra hasil revisi tersebut selanjutnya 

diujicobakan di dua sekolah, yaitu SDN Panjunan dan SDN 

Argasunya. Dari hasil ujicoba dan berdasarkan hasil analisis 
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statistik, bahan ajar ini dapat diterima oleh siswa. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya pemahaman yang maksimal terhadap 

bahan ajar yang diberikan. Data hasil ujicoba ini dapat dilihat pada 

deskripsi data di bab IV. 

Sebagai akhir pengembangan model hasil dari ujicoba model 

kedua atau hasil revisi ini adalah penyusunan model bahan ajar 

tahap akhir. Hal itu berdasarkan pada hasil ujicoba tahap awal 

model dan hasil ujicoba model hasil revisi. Hal lain yang menjadi 

pertimbangan adalah masukan dari ahli dalam bidang pengajaran 

bahasa dan sastra Indonesia.  

 

3.2.2.5 Penyusunan Model Konseptual 

 Berpijak pada hasil uji lapangan draf model, dan hasil evaluasi 

pakar, penulis menyusun bahan ajar konseptual. Penyusunan bahan 

ajar konseptual ini merupakan pengembangan dari draf model. Pada 

bahan ajar konseptual ini, penulis tidak mengubah strukturnya. 

Akan tetapi, penulis memberikan tambahan penjelasan dalam materi 

teori dan memperbaiki bagian-bagian yang dianggap lemah. Yang 

dianggap lemah pada draf bahan ajar tahap awal adalah soal 

evaluasi, penulis ubah bentuk pertanyaannya. Pada soal nomor 1 

yang semula mengharapkan jawaban penjelasan tokoh-tokoh cerita 

diubah dengan harapan jawaban dari kemampuan siswa 

menyimpulkan isi cerita yang dibacanya. Pada nomor 2 yang semula 
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berupa pertanyaan yang mengharapkan kesimpulan cerita diubah 

menjadi sikap siswa terhadap watak para tokoh cerita. Ini adalah 

tujuan afektif. Pada nomor 3 isinya sama hanya berbeda redaksi. 

Pada nomor 4 ada perubahan dari pertanyaan watak menjadi 

pertanyaan apresiatif mengenai penilaian siswa terhadap cerita yang 

dibacanya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 
Perubahan Soal Evaluasi 

 
Soal Model Awal Soal Model Akhir 

1. Jelaskan watak tokoh-tokoh   
    dalam cerita Srigala dan  
    Burung Gagak di atas ! 
 

1. Menceritakan tentang apa  
    cerita Saudara yang Serakah   
    itu !  
 

2. Simpulkanlah oleh kamu,  
    menceritakan tentang apa  
    cerita Srigala dan Burung  
    Gagak  itu !  
 

2. Watak manakah yang kamu  
    sukai, watak Toshiro atau  
    watak Hiroki?   Mengapa kamu  
    menyukainya ? 
 

3. Ceritakan kembali  dalam  
    sebuah paragraf, bagaimana  
    cerita Srigala dan Burung  
    Gagak  yang telah kamu baca  
    itu !      
 

3. Tuliskan ringkasan cerita  
    Saudara yang Serakah  yang  
    telah kamu baca itu !      
 

4. Menurut kamu watak mana- 
    kah yang harus kamu miliki,  
    apakah watak Srigala atau  
    Burung Gagak ? Pilih  
    jawabannya di bawah ini !  

4. Menurut kamu, apakah cerita  
    itu bagus?  Tuliskan alasanya! 
 

5. Apakah cerita Srigala dan   
    Burung Gagak itu ada yang  
    sama dengan kehidupan warga  
    disekitarmu ? Kalau ada coba  
    sebutkan contohnya ! 
 

5. Buatlah sebuah cerita lain  
    tentang dua saudara! Cerita- 
    nya bisa khayalan kamu, bisa  
    pengalaman dikeluargamu,  
    atau bisa juga di tetanggamu.  
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Berdasarkan pada hasil analisis pakar di atas, penulis susun 

bahan ajar revisi yang dijadikan model konseptual dalam penelitian 

pengembangan ini. Kompetensi dasar, indikator dan ranah 

evaluasinya dijabarkan dalam silabus di bawah ini.  

 

Tabel 5 
        Silabus  Menyimpulkan Isi Cerita Anak dalam  

 Beberapa Kalimat 
 

Materi Kompetensi 
Dasar 

Indikator Pengalaman 
belajar 

Evaluasi 

Teks cerita 
mancanegara 
yang berjudul 
Saudara yang 
Serakah   

Menyimpulkan 
isi cerita anak 
dalam  
beberapa 
kalimat 
 

• Dapat 
menyimpul-
kan isi cerita 
Saudara 
yang 
Serakah   

• Menilai  
watak tokoh 
dan isi cerita 
Saudara 
yang 
Serakah   

• Mengomentari 
isi cerita 
Saudara yang 
Serakah   

• Menulis 
ringkasan cerita 
Saudara Yang 
Serakah. 

• Membuat sebuah 
cerita lain  
tentang  dua 
saudara 

• Menyimpulkan 
isi cerita 
Saudara yang 
Serakah   

• Menilai  watak 
tokoh dan isi 
cerita Saudara 
yang Serakah   

• Mengomentari isi 
cerita Saudara yang 
Serakah   

• Menulis ringkasan 
cerita Saudara Yang 
Serakah. 

• Membuat sebuah 
cerita lain  tentang  
dua saudara.        

Kognitif:  
• Mengomentari 

isi cerita 
Saudara yang 
Serakah   

 
Apektif: 

• Menilai  
watak tokoh 
dan isi 
cerita 
Saudara 
yang 
Serakah   

 
Psikomotorik: 

• Menyimpulk
an isi cerita 
Saudara 
yang 
Serakah 

• Menceritaka
n kembali  
cerita 
Saudara 
yang 
Serakah   
dalam 
bentuk 
tulisan 

• Membuat 
sebuah cerita 
lain  tentang  
dua saudara 

 



 

 

108 

 

 Berdasarkan pada silabus tersebut, bahan ajar yang 

dirancang ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bersastra 

kepada para siswa sesuai dengan tujuan kurikulum dan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya, struktur bahan ajar tersebut di rancang 

sesuai dengan unsur-unsur sebuah modul dengan penyesuaian 

dalam hal pemilihan materi dan bahasa yang sesuai dengan kondisi 

psikologi belajar siswa kelas V SD.  Untuk lebih jelasnya sajian 

modul bahan ajar sebagai rancangan akhir itu dapat dilihat di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Standar Kompetensi

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat

Saudara yang Serakah

Nama
Sekolah               
Mata Pelajaran    
Kelas / Semester 
Alokasi waktu    

Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat

BAHAN AJAR KESASTRAA

  

Saudara yang Serakah 
(Cerita Rakyat Jepang)  

 

Nama   :  .........................................
Sekolah                :  SD ……...........................
Mata Pelajaran     :  Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas / Semester  :  V /  2 (dua) 
Alokasi waktu     :  2 x 35 Menit 
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Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

BAHAN AJAR KESASTRAAN 

 

:  ......................................... 
:  SD ……........................... 
:  Bahasa dan Sastra Indonesia 
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Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

Tujuan Belajar 

Hari ini, kamu akan belajar menyimpulkan isi karya sastra yang 

berbentuk dongeng (cerita rakyat). Kegiatan ini adalah salah satu 

kegiatan berapresiasi dan berekspresi terhadap karya sastra.  

Tujuan khususnya, setelah membaca cerita rakyat yang berjudul 

Saudara yang Serakah  kamu diharapkan: 

1. bisa menyimpulkan isi cerita itu; 

2. bisa menceritakan ulang cerita tersebut; 

3. bisa membuat cerita yang sama berdasarkan hasil membaca atau 

kejadian di lingkungan sekitarmu. 

 

Petunjuk Belajar 

Untuk mencapai tujuan di atas, kamu harus mempelajari apa yang 

dimaksud dengan dongeng. Kalau sudah paham, kamu bisa membaca 

langsung teks dongengnya. Setelah selesai membaca, kerjakan latihan 

dan tesnya. Kalau kamu dapat menjawab dengan baik soal tes, kamu 

telah melakukan apresiasi dan ekspresi sastra.  

Pada kesempatan ini kamu akan membaca sebuah dongeng yang 

berasal dari masyarakat Jepang. Dongengnya itu berjudul Saudara yang 

Serakah.  

Nah, selamat berapresiasi dan berekspresi ! 

 

Bagaimana Menyimpulkan dan Menceritakan Ulang Sebuah 
Cerita? 
 
 Untuk menyimpulkan cerita, kamu bisa menjawab secara singkat 

pertanyaan ”bercerita tentang apa cerita itu?”.  Untuk menceritakan 

ulang, kamu bisa mengurutkan peristiwa yang dialami tokoh utama.  

Bisa juga menceritakan perjalanan hidup tokoh utamanya. Tokoh utama 

adalah tokoh yang menjadi inti cerita.  Tokoh yang menggerakan  
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Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

jalan cerita. Misalnya, cerita si Kancil, tokoh utamanya si Kancil. Si 

Kancil adalah tokoh inti dan yang menggerakan cerita. Mulai si Kancil 

bertemu dengan buaya, menipu buaya, dan kabur meninggalkan 

buaya.    

 Nah,kamu bisa menyimpulkan cerita si Kancil seperti berikut. 

”Cerita si Kancil bercerita tentang si Kancil yang cerdik dan licik.” 

Mengulang ceritanya sebagai berikut. ”Si Kancil mau menyeberang 

sungai. Si Kancil bertemu dengan buaya dan menipunya akan memberi 

makanan. Buaya memanggil teman-temannya dan berbaris membuat 

jembatan. Si Kancil menyebrang menginjak barisan buaya. Setelah 

sampai di seberang, si Kancil ingkar janji ia kabur meninggalkan buaya”.   

 
 

Cerita Rakyat, apakah itu ? 

 Kamu tahu apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita 

rakyat termasuk pada cerita dongeng. Cerita dongeng adalah cerita 

khayalan pengarangnya. Disebut cerita rakyat karena ceritanya 

tersebar dari mulut ke mulut warga masyarakat sekitarnya Tokohnya 

bisa binatang bisa juga manusia. Cerita yang tokohnya binatang 

disebut fabel. Dongeng yang ada di Indonesia diantaranya Bawang 

Merah-Bawang Putih, Si Kancil  dan sebagainya. Dongeng mancanegara 

diantaranya Cinderela, Putri Salju, dan sebagainya. 

Cerita dongeng biasanya bercerita tentang tokoh yang jahat dan 

yang baik hati. Tempat kejadiannya tidak disebutkan dengan jelas. 

Hanya dikatakan di laut, di hutan, di desa, dan semacamnya. Untuk 

lebih jelasnya bacalah teks cerita rakyat atau dongeng masyarakat 

Jepang berikut ini. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Cerita Rakyat
 

 

 
Di sebuah desa, tinggallah dua orang kakak

bersaudara ini sangat berbeda. Yang tua bernama Hiroki suka berbuat 
sesuka hatinya dan sangat licik. Adiknya bernama Toshiro mempunyai 
sifat sebaliknya. Ia rajin bekerja dan jujur hatinya. 

Toshiro tidak tahan lagi tinggal bersama kakaknya yang
Ia dan istrinya keluar dari rumah kakaknya dan menyewa kamar di 
suatu tempat.  

Toshiro dan istrinya hidup susah. Ia tidak memiliki penghasilan 
yang cukup untuk membiayai keperluan hidupnya. 
baru, Toshiro memberanikan diri meminj
Akan tetapi, Hiroki tidak memberinya. Dengan sedih, Toshiro 
meninggalkan rumah kakaknya. Ia berjalan ke arah gunung. 

Pada saat melewati sebuah ladang, ia bertemu dengan seorang 
kakek yang sedang bekerja. Kakek itu menyapa, "Mau k

"Besok tahun baru, tetapi saya tidak punya apa
dimakan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Itulah 
sebabnya saya hanya berjalan saja," jawab Toshiro.
 Kakek itu memberinya sepotong kue gandum. Lalu berkata 
"Bawalah kue ini k
kuil itu ada sebuah lubang. Di dalamnya tinggal beberapa orang kerdil. 
Orang-orang kerdil itu sangat suka kue gandum seperti ini, mereka 
pasti akan memintanya. Tukarkanlah kue  gandum ini dengan lesung 
batu, jangan minta uang."

Toshiro mengucapkan terima kasih kepada kakek. Ia segera pergi 
ke hutan. Begitu melihat kuil, ia segera mencari lubangnya. Setelah 
ditemukan, ia memasuki lubang itu. Seperti yang dikatakan si Kakek, 
di dalam lubang itu banyak orang kerd
dengan sangat ramainya.

"Enak sekali baunya, pasti kamu mempunyai kue gandum. Kamu 
harus memberikan kue itu kepada kami," kata salah seorang dari 
orang-orang kerdil itu. Mereka mengeluarkan banyak sekali uang emas 
untuk ditukarkan dengan kue gandum itu.

Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat

Teks Cerita Rakyat 

SAUDARA YANG SERAKAH 
Cerita Rakyat Jepang 

Di sebuah desa, tinggallah dua orang kakak-beradik. 
bersaudara ini sangat berbeda. Yang tua bernama Hiroki suka berbuat 
sesuka hatinya dan sangat licik. Adiknya bernama Toshiro mempunyai 
sifat sebaliknya. Ia rajin bekerja dan jujur hatinya.  

Toshiro tidak tahan lagi tinggal bersama kakaknya yang
Ia dan istrinya keluar dari rumah kakaknya dan menyewa kamar di 

Toshiro dan istrinya hidup susah. Ia tidak memiliki penghasilan 
yang cukup untuk membiayai keperluan hidupnya. Menjelang tahun 
baru, Toshiro memberanikan diri meminjam beras kepada kakaknya. 
Akan tetapi, Hiroki tidak memberinya. Dengan sedih, Toshiro 
meninggalkan rumah kakaknya. Ia berjalan ke arah gunung. 

Pada saat melewati sebuah ladang, ia bertemu dengan seorang 
kakek yang sedang bekerja. Kakek itu menyapa, "Mau k

"Besok tahun baru, tetapi saya tidak punya apa
dimakan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Itulah 
sebabnya saya hanya berjalan saja," jawab Toshiro. 

Kakek itu memberinya sepotong kue gandum. Lalu berkata 
"Bawalah kue ini ke kuil yang ada di dalam hutan sana Di belakang 
kuil itu ada sebuah lubang. Di dalamnya tinggal beberapa orang kerdil. 

orang kerdil itu sangat suka kue gandum seperti ini, mereka 
pasti akan memintanya. Tukarkanlah kue  gandum ini dengan lesung 

jangan minta uang." 
Toshiro mengucapkan terima kasih kepada kakek. Ia segera pergi 

ke hutan. Begitu melihat kuil, ia segera mencari lubangnya. Setelah 
ditemukan, ia memasuki lubang itu. Seperti yang dikatakan si Kakek, 
di dalam lubang itu banyak orang kerdil berkumpul dan bercanda 
dengan sangat ramainya. 

"Enak sekali baunya, pasti kamu mempunyai kue gandum. Kamu 
harus memberikan kue itu kepada kami," kata salah seorang dari 

orang kerdil itu. Mereka mengeluarkan banyak sekali uang emas 
dengan kue gandum itu. 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat
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beradik. Sifat kedua 
bersaudara ini sangat berbeda. Yang tua bernama Hiroki suka berbuat 
sesuka hatinya dan sangat licik. Adiknya bernama Toshiro mempunyai 

Toshiro tidak tahan lagi tinggal bersama kakaknya yang jahat itu. 
Ia dan istrinya keluar dari rumah kakaknya dan menyewa kamar di 

Toshiro dan istrinya hidup susah. Ia tidak memiliki penghasilan 
Menjelang tahun 

am beras kepada kakaknya. 
Akan tetapi, Hiroki tidak memberinya. Dengan sedih, Toshiro 
meninggalkan rumah kakaknya. Ia berjalan ke arah gunung.  

Pada saat melewati sebuah ladang, ia bertemu dengan seorang 
kakek yang sedang bekerja. Kakek itu menyapa, "Mau ke mana Nak?" 

"Besok tahun baru, tetapi saya tidak punya apa-apa untuk 
dimakan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Itulah 

Kakek itu memberinya sepotong kue gandum. Lalu berkata 
e kuil yang ada di dalam hutan sana Di belakang 

kuil itu ada sebuah lubang. Di dalamnya tinggal beberapa orang kerdil. 
orang kerdil itu sangat suka kue gandum seperti ini, mereka 

pasti akan memintanya. Tukarkanlah kue  gandum ini dengan lesung 

Toshiro mengucapkan terima kasih kepada kakek. Ia segera pergi 
ke hutan. Begitu melihat kuil, ia segera mencari lubangnya. Setelah 
ditemukan, ia memasuki lubang itu. Seperti yang dikatakan si Kakek, 

il berkumpul dan bercanda 

"Enak sekali baunya, pasti kamu mempunyai kue gandum. Kamu 
harus memberikan kue itu kepada kami," kata salah seorang dari 

orang kerdil itu. Mereka mengeluarkan banyak sekali uang emas 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  
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Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

Toshiro tidak mau menukarkan kue gandumnya dengan uang. 
"Saya minta ditukar dengan lesung batu," katanya menuruti nasihat 
kakek di gunung. 

Orang-orang kerdil berunding sebentar. "Lesung batu ini sangat 
langka, sayang kalau harus kita berikan. Tapi apa boleh buat, kita juga 
ingin makan kue gandum, biarlah kita tukarkan dengan kue gandum 
itu." Akhirnya, orang kerdil itu bersedia menukarkan lesung batunya 
dengan kue gandum. 
 Toshiro segera keluar dari lubang di belakang kuil sambil 
membawa lesung batu. Di tengah perjalanan ia berpikir untuk apa 
lesung batu ini. Lalu, menemui dan bertanya pada si kakek lagi.  

"Kalau diputar ke kanan, lesung batu ini akan mengeluarkan 
barang apa saja yang kita minta. Kalau diputar ke kiri akan berhenti 
mengeluarkan barang-barang itu. Jagalah lesung yang sangat langka 
ini baik-baik." Kata si kakek. 

Setelah mendapat penjelasan Toshiro dengan hati gembira segera 
pulang ke rumahnya. 

Melihat suaminya pulang membawa lesung batu, istrinya yang 
sudah menunggu-nunggu sangat terkejut dan menanyakan apa yang 
diperoleh dari kakaknya. Suaminya tersenyum. Ia meletakkan lesung 
batu di atas tikar, lalu berkata, "Keluarlah beras, keluarlah beras." 
Keajaiban terjadi, dari dalam lesung itu keluarlah beras sampai dua 
karung penuh. 

"Keluarlah ikan salem asin yang paling enak rasanya." Ajaib, 
keluarlah ikan asin salmon seperti yang dikehendaki. satu, dua, tiga 
ekor. la meminta beberapa lagi barang yang diperlukan untuk tahun 
baru. Keluarlah semua yang dimintanya itu. Tahun baru itu mereka 
lewatkan dengan hati yang sangat gembira. 

Keesokan harinya, pada tanggal 1 Januari, Toshiro berkata 
kepada istrinya, "Kita sudah jadi kaya mendadak, tidak pantas lagi 
menyewa rumah. Saya akan mendirikan rumah baru”  

Diputarnya lesung batu sambil meminta rumah baru, maka 
seketika tegaklah sebuah rumah yang sangat mewah. Di sebelah rumah 
besar itu ada tujuh kandang kuda lengkap dengan kudanya.  
 Toshiro berkata lagi, "Keluarkan kue ketan. minuman sake dan 
hidangan mewah untuk tamu." Maka keluarlah semua yang 
dimintanya. Lalu, ia mengundang tetangga dan kerabat di dekat 
rumahnya dan mengadakan pesta besar-besaran. Orang-orang di desa 
itu sangat terkejut karena makanan yang dihidangkan sangat mewah.  

Hiroki bukan main herannya. la tidak percaya bahwa Toshiro 
dapat memiliki kekayaan yang banyak dalam sekejap. Oleh karena itu, 
ia kakak memperhatikan gerak-gerik adiknya. Apa sebenarnya yang 
telah  terjadi.   Ketika  pesta  hampir  selesai,  adiknya  pergi  ke  kamar 
belakang yang ada lesung batunya. Toshiro mau memberi oleh-oleh 
untuk seluruh tamunya. 

"Keluarlah kue untuk oleh-oleh", kata Toshiro sambil memutar 
lesung itu ke kanan. Hiroki yang mengikuti dari belakang, melihat apa 
yang dilakukan Toshiro. 
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Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

"Oh, lesung ajaib. Pantas ia menjadi kaya," pikirnya. Hiroki sangat 
gembira karena mengetahui mengapa adiknya menjadi kaya. Setelah pesta 
usai, ia bersembunyi di gudang belakang rumah. Pada malam harinya, saat 
pemilik rumah itu tidur lelap, ia mengendap-endap masuk ke kamar yang 
ada lesung batunya.  Dengan hati yang sangat gembira, ia membawa kabur 
lesung itu beserta kue yang ada di kamar itu.  
 Sampailah Hiroki di tepi pantai. Di sana ia melihat sebuah perahu 
yang ditambatkan di tepi pantai. "Kebetulan”, pikirnya. Ia  melepaskan tali 
penambatnya dan membawanya ke tengah laut. Ia ingin pergi ke tempat jauh 
dan menjadi orang yang kaya raya. 

Dengan penuh semangat, ia menyusuri pantai ke tempat yang jauh. Di 
perjalanan, ia mulai lapar. Dimakannya kue-kue hasil curiannya. Ia ingin 
juga makan sesuatu yang asin, tetapi di kapal itu tidak ada garam. Ia 
mencoba lesung batu itu. 

"Keluarlah garam, keluarlah garam !" katanya sambil memutar lesung 
batu itu menirukan Toshiro. Garam keluar tetapi ia bingung. Ia tidak tahu 
cara menghentikannya. "Berhentilah, berhentilah...!" Ia berteriak. Lesung 
tetap berputar mengeluarkan garam. Akhimya, karena beban garam semakin 
berat, kapal itu tenggelam bersama Hiroki. 
 Si lesung ajaib terus berputar-putar ke arah kanan sambil 
mengeluarkan garam. Inilah yang diyakini orang Jepang penyebab air laut 
itu asin. 

 
Selesai 

 

 
Latihan 
 
 Sebagai latihan dan untuk melatih daya ingat, serta pemahaman kamu 

terhadap cerita di atas, kerjakanlah latihan berikut ini ! 

 
1. Tuliskanlah tokoh-tokoh dalam cerita Saudara yang Serakah !   
     ....................................................................................................... 
 
2. Tuliskanlah tempat terjadinya cerita  Saudara yang Serakah  ?  
     ................................................................................................ 
 
3. Bercerita tentang apakah Saudara yang Serakah  itu!  
    ........................................................................................................ 
    ........................................................................................................ 
 
4. Tuliskan watak tokoh-tokoh dalam cerita Saudara yang Serakah    itu  ! 

No. Nama Tokoh Wataknya 

1. ............................. ................................ 

2. ............................. ................................ 

3. ............................. ................................ 
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3.2.3 Uji Lapangan  

 Setelah terbentuk model konseptual selanjutnya diujicobakan 

pada kepada empat  SD yang dianggap representative.  Keempat SD 

itu berada di kecamatan yang ada di kota Cirebon, yaitu Kecamatan 

Kejaksan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan 

Kecamatan Harjamukti. Masing-masing sekolah mewakili wilayah 

Barat, Timur, Utara, dan Selatan.   

 Uji lapangan ini dilakukan untuk menguji keefektifan dan 

kehandalan model bahan ajar sastra yang dikemas dalam bentuk 

Standar Kompetensi 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam  beberapa kalimat  

 Nah, kalau kamu sudah selesai mengerjakan latihan di atas tanya pada 

gurumu apakah jawaban kamu sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti kamu 

sudah membaca teks cerita dengan baik. Kamu bisa melanjutkan pada evaluasi 

hasil belajar kamu di bawah ini.kamu membaca dongeng Saudara yang 

Serakah, kerjakanlah soal tes di bawah ini.  

 
1. Menceritakan tentang apa cerita Saudara yang Serakah  itu !  

         Jawaban: ............................................................................ 
                   ............................................................................ 

2. Watak manakah yang kamu sukai, watak Toshiro atau watak Hiroki?     
    Mengapa kamu menyukainya ? 
    ........................................................................................................  
 
3. Tuliskan ringkasan cerita Saudara yang Serakah  yang telah kamu baca itu !     

      Jawaban:............................................................................ 
                       ............................................................................ 
           ............................................................................ 
           ............................................................................ 

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

4. Menurut kamu, apakah cerita itu bagus ?  Tuliskan alasanya ! 
Jawaban:............................................................................ 
              ............................................................................ 
  ............................................................................ 
  ............................................................................ 

 
5. Buatlah sebuah cerita lain tentang dua saudara! Ceritanya bisa khayalan 

kamu, bisa pengalaman dikeluargamu, atau bisa juga di tetanggamu.  
         Jawaban:............................................................................ 
                       ............................................................................ 
           ............................................................................ 
           ............................................................................ 

 Setelah menjawab pertanyaan di atas, kamu bisa menunggu hasil penilaian 

dari guru. Nah, siap-siaplah apakah kamu berhasil atau kamu harus 

mengulang untuk mempelajari bahan tersebut. 
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bahan ajar per pertemuan. Namun demikian, prosedur pelaksanaan 

penelitian mengacu pada langkah-langkah pembelajaran di kelas. 

Hal itu dilakukan agar terlihat ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan antara pembelajar yang menggunakan modul bahan ajar 

dan yang tidak menggunakan modul bahan ajar.   

Pelaksanaan penelitian, baik di kelas kontrol maupun di kelas 

eksperimen, dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah atau 

prosedur sebagai berikut. 

1) Hari pertama melaksanakan prates di kelas kontrol. Pelaksanaan 

prates dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa. Hal 

ini dilakukan agar ada pembanding dengan hasil pascates yang 

dilakukan setelah adanya proses pembelajaran. 

2) Hari kedua pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran klasik. Hasil pembelajaran ini 

berupa data hasil tes (pascates) yang akan dijadikan data 

pembanding dengan data kelas eksperimen.  Selain data 

kuantitatif, penulis juga memperoleh data kualitatif berupa 

catatan proses pembelajaran di kelas kontrol.  

3) Hari ketiga melaksanakan prates di kelas eksperimen. 

Pelaksanaan prates dilakukan untuk mengukur kemampuan awal 

siswa pada kelas eksperimen. 

4) Hari keempat pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran modul. Hasil 
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pembelajaran ini berupa data hasil tes (pascates) yang akan 

dijadikan data kuantitatif untuk menguji kehandalan bahan ajar 

yang diberlakukan pada kelas eksperimen.  Selain data 

kuantitatif, penulis juga memperoleh data kualitatif berupa 

catatan proses pembelajaran di kelas kontrol. Data kualitatif ini 

akan dideskripsikan untuk membandingkan proses KBM klasik 

dengan proses KBM modul 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah siswa sekolah dasar negeri kelas 

V  yang berada di Kota Cirebon. Alasan subjek penelitiannya kelas V 

adalah: 1) siswa kelas V SD secara psikologis pada ranah kognisi dan 

afeksi ada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan dari masa 

kanak-kanak ke  remaja; 2) dengan asumsi pada nomor 1 tersebut 

siswa kelas V akan mampu melaksanakan prosedur penelitian yang 

disusun peneliti.    

Sekolah dasar negeri di kota Cirebon berjumlah  137  yang 

tersebar di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kejaksan 32 buah, di 

Kecematan Kesambi 35 buah, di Kecamatan Lemahwungkuk 21 

buah, di Kecamatan Pekalipan 12 dan di Kecamatan Harjamukti 37 

buah.  
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3.3.2 Sampel 

Sampel ditentukan dengan menggunakan sampel wilayah. 

Penentuan sampel wilayah didasarkan pada asumsi penelitian ini 

harus mewakili wilayah Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Dengan 

prinsip keterwakilan tersebut diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah dari berbagai wilayah yang memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis menentukan 

sampel penelitian sebagai berikut. 

1. Sekolah Dasar Negeri  Panjunan. Sekolah ini berada di wilayah 

Utara. SDN Panjunan dipilih karena siswanya memiliki 

karakteristik masyarakat pesisir.   

2. Sekolah Dasar Negeri Kebon Baru IV. Sokolah ini berada di 

wilayah Barat. SDN  Kebon Baru IV dipilih karena sekolah ini 

termasuk sekolah pavorit dan siswanya berasal dari kelompok 

sosial menengah ke atas. 

3. Sekolah Dasar Negeri Pekalangan. Sekolah ini berada di Timur 

kota Cirebon. SDN Pekalangan dipilih karena sekolah ini 

termasuk sekolah yang menampung siswa yang status orang 

tuanya pendatang (urban). 

4. Sekolah Dasar Negeri Argasunya. SDN Argasunya berada di 

wilayah Selatan. Karakteristik dari siswa di SDN ini siswa 

masyarakat pedalaman yang jauh dari pusat kota. Suasananya 
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masih suasana perkampungan dengan budaya kekerabatannya 

masih terjaga. 

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tes. Angket digunakan untuk menjaring informasi baik sebelum 

penyusunan bahan ajar maupun dalam ujicoba bahan ajar.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mendapatkan data proses pembelajaran yang 

menggunakan modul dan yang tidak menggunakan modul. 

Instrumen lainnya adalah soal tes (evaluasi) yang ada dalam modul 

yang dijadikan instrumen untuk mendapatkan data nilai 

kemampuan siswa mempelajari bahan pembelajaran.   

3.4.1 Angket 

3.4.1.1 Angket Sebelum Penyusunan Bahan Ajar 

Parameter untuk mengetahui kondisi kesiapan guru 

mengajarkan sastra meliputi: (1) kemampuan di bidang sastra; dan 

(2) pengalaman mengajarkan sastra.  Kedua parameter tersebut 

dikembangkan menjadi beberapa indikator seperti dalam tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 6 
Kisi-kisi Kuesioner untuk Guru 

 
No. Parameter Indikator 

1 Kemampuan di Bidang Sastra Mengetahui teori sastra 
  Membaca karya sastra 
  Menulis karya sastra 
   

 
Tabel 7 

Kuesioner untuk Guru 
 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 Pengetahuan teori sastra       Mengikuti perkembangan teori 
sastra 

        Sedikit mengetahui teori sastra   
        Tidak mengetahui teori sastra  
   
2 Pengalaman       Sering membaca karya sastra anak 
 membaca karya sastra       Kadang-kadang membaca karya    

      Sastra 
        Tidak pernah membaca karya 

sastra 
   
3 Menulis karya sastra       Sering menulis karya sastra 
        Kadang-kadang menulis karya 

sastra 
        Tidak pernah menulis karya sastra 

 

Tabel 8 
Kuesioner untuk Siswa 

 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 Mengetahui teori sastra       Dari guru 
        Dari teman 
        Menemukan sendiri 
2 Membaca karya sastra       Membaca dongeng 
        Membaca buku cerita  
        Membaca puisi  
        Tidak pernah membaca 
3 Menulis karya sastra       Sering menulis karya sastra 
        Kadang-kadang menulis karya sastra 
        Tidak pernah menulis karya sastra 
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4 Belajar Sastra        Langsung dari Guru 
        Dari guru dan buku 
  Langsung dari buku 

5 Tingkat Apresiasi Sastra        Senang  
        Kadang-kadang 
  Tidak senang 

6 Kualitas Bahan Ajar       Mudah dipahami 
        Cukup mudah dipahami 
  Sulit dipahami 

 

 

3.4.1.2  Format Penilaian Bahan Ajar 

Istrumen penilaian bahan ajar berupa kuesioner yang berisi 

dua bagian yakni (1) Bagian A untuk menilai aspek materi, dan (2) 

Bagian B untuk menilai aspek penyajian bahan ajar.  Bagian A dan B 

diberikan kepada para ahli yang dijadikan konsultan penyusunan 

bahan ajar.  Bagian A untuk menilai kesesuaian materi yang dipilih 

dengan aspek tugas pembelajaran, nilai pendidikan, keilmuan, dan 

psikologis (kognitif dan afektif). Bagian B untuk menilai sajian dan 

sistematika/urutan penyajian bahan ajar.    

 
PENILAIAN BAHAN AJAR SASTRA UNTUK KELAS V SD  

 
 
Nomor  : .................................. 
Nama Responden : ................................... 
Nama Sekolah : ................................... 

 
Petunjuk: 

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data penilaian 
terhadap bahan ajar yang dibuat peneliti. 
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2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melingkari angka 
(1,2,3,4) pada kolom penilaian yang dianggap sesuai. 

3. Saya berharap Bapak/Ibu/Responden mengisi dengan jujur 
demi ketepatan hasil penelitian ini. 

4. Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya 
ucapkan terima kasih.   

 
No. Kriteria Indikator Penilaian 
    

A Materi Bahan Ajar   

 

1 

 

 

kesesuai materi   dengan 
kompetensi. 

a. materi sesuai dengan 
kompetensi yang 
diharapkan 

b. latihan sesuai dengan 
materi yang 
tercantum 

c. soal evaluasi sesuai 
dengan materi 

  

1=  jika tidak sesuai 
2=  jika  1 sesuai 
3=  jika  2 sesuai 
4=  jika  3 sesuai 

 
 
2 

 

Kesesuaian pengayaan 
materi dengan tugas dan 
tujuan pembelajaran 

a. penambahan  
    materi  
b. memberikan  
    definisi,uraian,  
    contoh. 
c. menghubungkan  
    dengan konteks  
    sosial budaya 
 

 
1=  jika tidak sesuai 
2=  jika  1 sesuai 
3=  jika  2 sesuai 
4=  jika  3 sesuai 

 
 

3 

 

Kesesuaian penggunaan 
kata/kalimat/wacana 
dengan tujuan pendidikan 

Menimbulkan dorongan 
dan penghargaan 
terhadap salah satu 
tujuan pendidikan 
e. kebhinekaan 
f. pengembangan 

budaya bangsa 
g. pengembangan 

ilmu,teknologi, dan 
seni 

h. pengembangan 
kecerdasan 
berpikir,kehalusan 
perasaan, dan 
kesantunan sosial 

 
1=  jika tidak sesuai 
2=  jika  1 sesuai 
3=  jika  2 sesuai 
4=  jika  3 sesuai  

 

4 

 

Kebenaran dalam 
menjelaskan prinsip 
kesastraan ditinjau dari 
ilmu sastra 

Prinsip kesastraan dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan 
mengarah pada 
peningkatan apresiasi, 
ekspresi,dan kreasi 
sastra 

 
1=  jika tidak benar 
 
 
4=  jika  benar 

5 Kebenaran sarana 
penyajian (wacana) dilihat 
dari konteks pembelajaran 

Wacana untuk 
menyajikan materi 
sesuai dengan ciri-ciri 
jenisnya (puisi sesuai 

 
1=  jika tidak benar 

4=  jika  benar 
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dengan hakikat puisi) 
6 Struktur kesastraan 

sesuai dengan 
perkembangan kognitif 
dan afektif siswa 

Penggunaan struktur 
kesusastraan sesuai 
dengan pikiran, 
perasaan, dan moral 
anak 

1=  1= jika tidak sesuai 
2=  2= jika agak sesuai 

3= jika ckup sesuai 
4= jika sesuai 

B Penyajian Bahan Ajar  
7 Tujuan pembelajaran Tujuan Pembelajaran 

dicantumkan secara 
eksplisit 

1=  jika tidak tercantum 
2=  jika tercantum tidak 
      Sesuai dengan  
      dengan kurikulum 
4=  jika tercantum se-  
      suai dengan kuri- 
      kulum 

8 Penahapan pembelajaran Penahapan dilakukan 
secara sistematis dari 
tujuan sampai evaluasi  

1= jika tidak ada pena- 
     hapan 
2= jika penahapan ti- 
     dak sistematis      
4= jika penahapan sis- 
     tematis 

9 Menarik minat dan 
perhatian siswa 

Siswa akan beraktivitas 
fisik dan psikis dengan 
penuh kesenangan 

1= jika bahan ajar tidak   
     akan menyenangkan 
     siswa  
2= jika bahan ajar cu-   
     kup akan menye-    
     nangkan siswa 
3= jika bahan ajar akan      
     menyenangkan 
     siswa 
4= jika bahan ajar akan   
     sangat menye- 
     nangkan siswa 

10 Kemudahan dipahami Siswa dapat melakukan 
aktivitas yang dijelaskan 
dalam petunjuk 
penggunaan bahan ajar 

1= jika bahan ajar tidak   
     dipahami siswa  
2= jika bahan ajar cu-   
     kup sulit dipahami  
     siswa 
3= jika bahan ajar da-     
     pat dipahami siswa 
4= jika bahan ajar mu-  
     dah dipahami siswa 

11 Keaktifan siswa Bahan ajar dapat 
merangsang keaktifan 
siswa untuk berpikir dan 
belajar 

1= jika bahan ajar tidak   
     Merangsang keaktif- 
     an siswa  
2= jika bahan ajar cu-   
     kup  merangsang  
     keaktifan siswa  
3= jika bahan ajar  
     merangsang keaktif- 
     an siswa  
4= jika bahan ajar sa-   
     ngat merangsang  
     keaktifan siswa  
 

12 Soal dan latihan Soal dan latihan 1= jika soal dan latihan 
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memberikan latihan 
yang membentuk 
kompetensi 
mengapresiasi dan 
berekspresi karya cerita 
anak secara kontekstual   

     tidak memberi ke- 
     mampuan apresiatif  
     dan ekspresif  
2= jika soal dan latihan 
     tidak memberi ke- 
     mampuan ekspresif 
3= jika soal dan latihan 
     tidak memberi ke- 
     mampuan apresiatif  
4= jika soal dan latihan 
     memberi kemam- 
     puan apresiatif  
     dan ekspresif      

 
Saran/komentar Bahan Ajar 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................... 

 
       Cirebon, ........................... 
        
 
       ............................................ 

 

3.4.1.3 Angket Setelah Pembelajaran 

PENILAIAN SISWA KELAS V SD TERHADAP BAHAN AJAR  
 
 
Nomor  : .................................. 
Nama Sekolah : ................................... 

 
Petunjuk: 

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data 
penilaian kamu terhadap bahan ajar yang telah dibaca. 

2. Kamu dapat mengisi kotak dengan tanda ceklis (√). 
3. Kamu harus mengisinya dengan jujur demi ketepatan 

hasil penelitian ini. 
 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 Apakah bahan ajar yang dibaca tadi 
menarik minat belajarmu ? 

     Ya 
     Tidak  

2 Apakah kamu memahami petunjuk 
mempelajari bahan ajar tersebut ? 

     Ya 
     Tidak  
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3 Apakah kamu memahami tujuan belajar 
yang ada pada bahan ajar tersebut ? 

     Ya 
     Tidak  

4 Apakah ceritanya terlalu panjang ?      Ya 
     Tidak  

5 Apakah kamu menyukai cerita pada bahan ajar tadi ?      Ya 
     Tidak  

6 Apakah bahasanya mudah dipahami ?      Ya 
     Tidak  

7 Apakah soal latihannya dapat dipahami 
dan dikerjakan ? 

     Ya 
     Tidak  

8 Apakah soal tesnya dapat dipahami dan 
dikerjakan ? 

     Ya 
     Tidak  

9 Apakah kamu menyenangi model belajar 
dengan sistem modul bahan ajar tadi ? 

     Ya 
     Tidak  

10 Tuliskan kesan kamu setelah belajar 
dengan sistem modul  
................................................................... 
................................................................... 
Tuliskan pesan kamu untuk perbaikan 
modul tersebut 
................................................................... 
................................................................... 

 

 
        Cirebon,.......................... 
 

 

3.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Bahan ajar jilid 2 adalah model bahan ajar yang diujicobakan 

pada 4 sekolah, yaitu SDN Kebonbaru IV Kecamatan Kejaksan, SDN 

Pekalangan Kecamatan Kesambi, SDN Panjunan Kecamatan Lemah 

Wungkuk  dan SDN Argasunya Kecamatan Harjamukti. Ujicoba 

bahan ajar ini dilakukan dalam bentuk pembelajaran di kelas V. 

Karena penelitian pengembangan ini menggunakan desain penelitian 

eksperimen, penulis membagi kelas tersebut menjadi 2 kelas, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk mengorganisasikan 
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sistem pembelajaran penulis membuat 2 RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.4.2.1  RPP Kelas Kontrol 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester   : V / 2 
Alokasi Waktu     : 2 x 35 menit 
 
I.  Standar Kompetensi : Membaca cerita pendek 
II. Kompetensi Dasar  : Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 
 
III. Indikator     : 1) menceritakan kembali cerita Saudara yangSerakah  
                                                      dalam sebuah paragraf.                
                                                  2) menyebutkan watak tokoh yang baik dan yang  
                                                       tidak baik 

  3) mengomentari baik tidaknya  cerita Saudara yang  
       Serakah 
    

IV. Tujuan Pembelajaran : 1) Mengenali cerita anak mancanegara 
  2) Menyimpulkan isi cerita Saudara yang Serakah 
  3) Menilai  watak tokoh dan isi cerita Saudara yang  
      Serakah    
  4) Mengomentari isi cerita Saudara yang Serakah     

 
V. Materi Ajar   :  Teks cerita yang berasal dari Jepang yang  berjudul  
                                                   Saudara yang Serakah     
       (teks terlampir) 
 
VI. Metode Pembelajaran : Penugasan dan Latihan  
       
VII. Langkah-langkah Pembelajaran:   
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan /Kegiatan Awal 

a. Mengarahkan siswa untuk bersiap 
mengikuti kegiatan belajar 

b. Bertanya kepada siswa mengenai 
pengetahuannya tentang cerita rakyat 

 
c. Menyampaikan indikator/hasil 

pembelajaran yang diharapkan dari 

a. Bersiap-siap untuk belajar 
 
b. Menjawab pertanyaan, menceritakan 

apa yang pernah dipelajari mengenai 
cerita rakyat  

c. Menyimak dengan cermat  
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PBM . 
 
 

 

Kegiatan Inti 

a. Menyampaikan materi belajar sastra 
b. Membagikan teks cerita Saudara yang 

Serakah 
c. Memberi soal evaluasi untuk menguji 

kemampuan apresiasi dan berekspresi 
siswa 

d. Bersama-sama siswa membahas soal 
evaluasi. 

 

a. Menyimak 
b. Membaca  
 
c. Menjawab soal evaluasi 

 
  
d. Membahas jawaban evaluasi 

Penutup 

a. Menyimpulkan pembelajaran 
b. Menutup pembelajaran   

Mencatat hal penting hasil 
menyimpulkan 

 

 
VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:  Teks Cerita Saudara yang Serakah  
 
IX. Penilaian   :   1. Penilaian proses 
        2. Penilaian tes 
 

Jenis penilaian 
Kognitif  :  menjelaskan watak tokoh-tokoh Saudara yang Serakah 
Apektif  :  menilai  watak tokoh dan isi cerita Saudara yang Serakah 
Psikomotorik :  menceritakan kembali  cerita Saudara yang Serakah  

       
      Soal : 

1. Menceritakan tentang apa cerita Saudara yang Serakah  itu !  
2. Watak manakah yang kamu sukai, watak Toshiro atau watak Hiroki?     
    Mengapa kamu menyukainya ? 
3. Tuliskan ringkasan cerita Saudara yang Serakah  yang telah kamu baca itu !      
4. Menurut kamu, apakah cerita itu bagus ?  Tuliskan alasanya ! 
5. Buatlah sebuah cerita lain tentang dua saudara! Ceritanya bisa khayalan kamu,   
    bisa pengalaman dikeluargamu, atau bisa juga di tetanggamu.  
     

 
          Cirebon, …………………… 

           Guru Mata Pelajaran ……... 

  

          …………………………….. 

           NIP. ………………………. 
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3.4.2.2  RPP Kelas Eksperimen 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester   : V / 2 
Alokasi Waktu     : 2 x 35 menit 
 
I.  Standar Kompetensi : Membaca cerita pendek 
II. Kompetensi Dasar  : Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 
 
III. Indikator     : 1) menceritakan kembali cerita Saudara yangSerakah  
                                                      dalam sebuah paragraf.                
                                                  2) menyebutkan watak tokoh yang baik dan yang  
                                                       tidak baik 

  3) mengomentari baik tidaknya  cerita Saudara yang  
       Serakah 
    

IV. Tujuan Pembelajaran : 1) Mengenali cerita anak mancanegara 
  2) Menyimpulkan isi cerita Saudara yang Serakah 
  3) Menilai  watak tokoh dan isi cerita Saudara yang  
      Serakah    
  4) Mengomentari isi cerita Saudara yang Serakah     

 
V. Materi Ajar   :  Teks cerita yang berasal dari Jepang yang  berjudul  
                                                   Saudara yang Serakah     
       (teks terlampir) 
 
VI. Metode Pembelajaran : Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 
      (Problem Base Learning) 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran   
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan /Kegiatan Awal 

a. Mengarahkan siswa untuk bersiap 
mengikuti kegiatan belajar 

b. Bertanya kepada siswa mengenai 
pengetahuannya tentang cerita rakyat 

 
c. Menyampaikan indikator/hasil 

pembelajaran yang diharapkan dari 
PBM dengan menggunakan modul. 

 
 
 

a. Bersiap-siap untuk belajar 
 
b. Menjawab pertanyaan, 

menceritakan apa yang pernah 
dipelajari mengenai cerita rakyat

 
c. Menyimak dengan cermat  
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Kegiatan Inti 

a. Menyampaikan langkah-langkah 
pembelajaran dengan menggunakan 
modul pembelajaran apresiasi. 

 
b. Membagikan modul  

 
c. Mengamati proses pembelajaran 

mandiri dengan modul 
 
d. Setelah siswa selesai mempelajari 

bahan ajar, guru memberikan isi 
jawaban evaluasi yang ada dalam 
modul 

 

b. Menyimak 
 
 
 
c. Menerima modul  

 
d. Belajar sastra dengan menggunakan 

modul mulai dari tujuan belajar 
sampai evaluasi  

e. Siswa menyimak dengan baik 

Penutup 

e. Menyimpulkan pembelajaran 
f. Menutup pembelajaran   

Mencatat hal penting hasil 
menyimpulkan 

 

 
VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:  Modul Belajar Sastra  
 
IX. Penilaian   :   1. Penilaian proses 
        2. Penilaian tes 
 

Jenis penilaian 
Kognitif  :  menjelaskan watak tokoh-tokoh Saudara yang Serakah 
Apektif  :  menilai  watak tokoh dan isi cerita Saudara yang Serakah 
Psikomotorik :  menceritakan kembali  cerita Saudara yang Serakah  

       
      Soal : 

1. Menceritakan tentang apa cerita Saudara yang Serakah  itu !  
2. Watak manakah yang kamu sukai, watak Toshiro atau watak Hiroki?     
    Mengapa kamu menyukainya ? 
3. Tuliskan ringkasan cerita Saudara yang Serakah  yang telah kamu baca itu !      
4. Menurut kamu, apakah cerita itu bagus ?  Tuliskan alasanya ! 
5. Buatlah sebuah cerita lain tentang dua saudara! Ceritanya bisa khayalan kamu,   
    bisa pengalaman dikeluargamu, atau bisa juga di tetanggamu.  
     

 
          Cirebon, …………………… 

           Guru Mata Pelajaran ……... 

          …………………………….. 
           NIP. ………………………. 
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3.4.3 Soal Tes 

 Soal yang digunakan untuk menguji kemampuan 

menyimpulkan isi cerita adalah sebagai berikut. 

1) Jelaskan watak tokoh-tokoh dalam cerita Saudara yang Serakah 

di atas ! 

2)  Simpulkanlah oleh kamu, menceritakan tentang apa cerita 

Saudara yang Serakah  itu ! 

3) Ceritakan kembali  dalam sebuah paragraf, bagaimana cerita 

Saudara yang Serakah  yang telah kamu baca itu! 

4)  Menurut kamu watak manakah yang harus kamu miliki, apakah   

     watak Saudara yang Serakah ? Pilih jawabanya di bawah ini ! 

5) Apakah cerita Saudara yang Serakah itu ada yang sama dengan 

kehidupan warga disekitarmu ? Kalau ada coba sebutkan contoh-

nya!” 

 

Pemberian skor terhadap jawaban soal di atas menggunakan 

kriteria penilaian sebagai berikut.  

NO.SOAL KRITERIA 
1 4=  Jika menyebutkan 3 tokoh dengan tepat 

3=  Jika menyebutkan 2 tokoh dengan tepat 
2=  Jika menyebutkan 1 tokoh dengan tepat 
0=Jika tidak menjawab 
 

2 4=  Jika kesimpulannya tepat 
3=  Jika kesimpulannya agak tepat 
2=  Jika kesimpulannya tidak tepat 
0=  Jika tidak menjawab 
 

3 4=  Jika dapat menceritakan dengan bahasa yang sangat 
baik dan ceritanya tepat 
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3=  Jika dapat menceritakan dengan bahasa yang baik 
dan ceritanya tepat 

2=  Jika dapat menceritakan dengan bahasa yang kurang 
baik dan ceritanya tepat 

1=  Jika dapat menceritakan dengan bahasa yang kurang 
baik dan ceritanya tidak tepat 

0=  Jika tidak menjawab 
 

4 4=  Jika dapat menentukan watak yang baik dan yang 
tidak baik dengan alasan yang tepat 

3=  Jika dapat menentukan watak yang baik dan yang 
tidak baik dengan alasan yang tidak tepat 

1=  Jika tidak dapat menentukan watak yang baik dan 
yang tidak baik 

0=  Jika tidak menjawab 
 

5 4=  Jika dapat menghubungkan cerita dengan kehidupan 
dan dapat menunjukkan contohnya. 

3=  Jika dapat menghubungkan cerita dengan kehidupan 
dan tidak dapat menunjukkan contohnya. 

1=  Jika tidak dapat menghubungkan cerita dengan 
kehidupan  

0=  Jika tidak menjawab 

 

3.5  Analisis Data 

Analisis data menggunakan statistik deskriptif yang meliputi: 

persentase, median, rata-rata, modus, dan korelasi data sampel. 

Anilisis data kuantitatif itu dipadukan dengan analisis data kualitatif 

dari hasil wawancara, rekaman proses dan hasil uji coba modul 

bahan ajar. Untuk uji hipotesis, rumus statistik yang digunakan 

adalah uji-t. Uji-t ini digunakan untuk melihat perbedaan dua rata-

rata nilai postes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika 

perbedaan itu cukup signifikan, yakni kelas eksperimen lebih besar 

dari kelas kontrol maka bahan ajar yang diujicobakan tersebut 

cukup baik untuk digunakan sebagai model pembelajaran sastra. 
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3.6  Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah model bahan ajar sastra 

“Apresiatif, Ekspresif dan Kontekstual” untuk siswa kelas V SD 

efektif bila digunakan dalam pembelajaran sastra di kelas V SD. 

Untuk menguji hipotesis tersebut, hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut. 

Ho :   Jika pembelajaran yang menggunakan bahan ajar modul 

tidak berbeda dengan pembelajaran yang tidak 

menggunakan bahan ajar modul. 

Hi :   Jika pembelajaran yang menggunakan bahan ajar modul  

berbeda secara signifikan dengan pembelajaran yang tidak 

menggunakan bahan ajar modul. 

    Rumusnya adalah: 

    Ho :  KE = KK  

    Hi  :  KE > KK 

Keterangan: 

KE = Kelas Eksperimen 

KK = Kelas Kontrol 

 

 


