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BAB II 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

DI SEKOLAH DASAR 
 
Pendahuluan 
 

           Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar; Kajian Teoretis ke 

arah implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai alat pemahaman 

kepada guru SD dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia 

secara benar. 

          Guna menanggapi kemajuan masa kini dan yang akan datang , bangsa 

Indonesia perlu memosisikan dirinya menjadi bangsa yang berbudaya baca 

tulis. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan , baik melalui jalur 

pendidikan formal maupun nonformal. 

          Pengembangan melalui pendidikan formal , dimulai dari Sekolah Dasar 

Jenjang sekolah ini berfungsi sebagai pusat budaya dan pembudayaan baca 

tulis. 

       Sekolah Dasar sebagai penggalan pertama pendidikan dasar, 

seyogyanya dapat membentuk landasan yang kuat untuk tingkat pendidikan 

selanjutnya. Ini berarti bahwa sekolah harus membekali lulusannya dengan 

kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, di antaranya 

kemampuan proses strategis. 

        Kemampuan proses strategis adalah keterampilan berbahasa. Dengan 

kemampuan berbahasa yang dimiliki, siswa mampu menimba berbagai 

pengetahuan, mengapresiasi seni, serta mengembangkan diri secara 

berkelanjutan .  

         Selain itu , dengan kemampuan berbahasa seseorang dapat menjadi 

makhluk social budaya, membentuk pribadi menjadi warga Negara, serta 

untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat, 

untuk masa kini, yad., yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan 

informasi yang semakin canggih, kemampuan membaca, menulis perlu 

dikembangkan secara sungguh-sungguh. Abad modern menuntut 

kemampuan membaca, menulis yang memadai.  

       Dari penjelasan singkat di atas, maka jelas pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dalam hal ini dimulai dari Sekolah Dasar perlu dilaksanakan 
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dengan benar. Dalam kenyataan di lapangan, guru, khususnya guru sekolah 

dasar belum mampu, melaksanakan pembelajaran keterampilan berbahasa 

secara benar. Pembelajaran bahasa banyak dirancukan dengan 

pembelajaran lain, misalnya seorang guru melaksanakan pembelajaran 

membaca teknik di kelas, tetapi pelaksanaannya: beberapa orang siswa 

disuruh membaca bersuara tanpa menegur kesalahan dalam intonasi dll., 

namun guru menyuruh siswa menjawab pertanyaan di bawah teks bacaan. 

Selanjutnya, guru membaca pertanyaan; “Ayo, siapa yang bisa menjawab 

pertanyaan (1), “ Andi……….., “bagus…. Pertanyaan no. 2” dst. Kemudian 

PR…Ya…buka hal.15, kerjakan !” (seperti apa yang ada dalam buku teks”. 

Pernahkah terpikir oleh guru….. strategi pembelajaran yang demikian. Akan 

dibawa ke mana siswa ?   kompetensi apa yang akan dicapai….? Bagaimana 

dengan tuntutan pembalajaran saat ini….”sangat menyedihkan…..” 

        Kondisi seperti itu harus segera ditinggalkan oleh guru. Untuk mengatasi 

hal itu, uraian di bawah ini diharapkan dapat menggelitik para guru untuk 

mengembangkan /berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

         Karena pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar  meliputi 

empat aspek keterampilan dan apresiasi sastra , maka untuk lebih efektifnya 

di dalam buku ini akan difokuskan pada bagaimana apresiasi sastra di 

Sekolah Dasar dan langkah-langkah pembelajarannya.  

      Adapun masalah yang mendasari penulisan buku ini adalah sehubungan 

dengan temuan  di lapangan ketika mendampingi para mahasiswa PGSD 

PPL di SD-SD DKI Jakarta “ bahwa sebagian besar pembelajaran apresiasi 

sastra di SD belum diberikan sebagaimana mestinya dan sebagian besar 

guru SD belum memahami manfaat pembelajaran apresiasi sastra di SD”. 

Untuk menjawab masalah itu maka penulis mencoba menyusun buku ini 

sebagai awal dari penulisan buku yang lebih baik. 

          Adapun tujuan dari penyusunan buku ini antara lain untuk memberikan 

gambaran umum kepada yang berkepentingan, khususnya mahasiswa calon 

guru SD dan guru SD tentang pentingnya pembelajaran apresiasi sastra di 

Sekolah Dasar dan memberikan beberapa alternatif bagaimana langkah – 

langkah pembelajaran apresiasi sastra di SD. 
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B. Rasional 
 
        Bahasa merupakan produk budaya yang berharga dari genarasi ke 

genarasi berikutnya. Bahasa adalah hasil budaya yang hidup dan 

berkembang dan harus dipelajari. Seorang anak manusia yang tidak pernah 

diajar berbicara , maka tidak akan pernah memiliki kemampuan berbicara. 

Contoh kongkret; sejak bayi seorang anak yang hidup di lingkungan srigala, 

maka anak tersebut tidak pernah mempunyai kemampuan berbicara dan 

bahkan tidak mampu berpikir sebagaimana layaknya anak manusia (Pirozzi, 

2003). Dengan bahasa manusia dapat memberi nama segala sesuatu yang 

pernah dialami, diamati, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nama-nama 

tersebut tersimpan dalam memori dan menjadi pengalaman , kemudian diolah 

dan dipikirkan kemudian menjadi pengertian. Teilhard (dalam Copi M. 1994); 

seorang peneliti bahasa: “pada diri manusia ada kemampuan otak yang 

kodrati untuk melaksanakan refleksi dan kebebasan, kemampuan ini akan 

berkembang apabila dibudayakan melalui lingkungan.”  Selanjutnya Chaucard 

(dalam Copi, M, 1994, menyatakan: “Apabila seorang anak tidak mengadakan 

kontak dengan manusia lain, maka pada dasarnya dia bukan manusia, 

bentuknya manusia namun, tidak bermartabat manusia.”  

     Dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat 

komunikasi, antarmanusia, tetapi sebagai alat pengembangan intelektual 

untuk mencapai kesejahteran social manusia. Pendapat Cassirer (mustansyir, 

1988;22) bahwa mempelajari bahasa untuk dipergunakan dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan kebutuhan utama manusia, sebab dengan bahasa, 

manusia dapat berpikir. 

 
C. Tinjauan Kompetensi Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Sekolah Dasar 
 
        Pembelajaran bahasa Indonesia SD di arahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara 

lisan maupun tulisan. Di samping itu, dengan pembelajaran bahasa Indonesia 
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juga diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya 

sastra Indonesia .  

Standar kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan 

kualifikasi minimal peserta didik, yang menggambarkan penguasaan 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia.(Lih. 6  aspek harapan untuk dicapai dalam KBK) 

         Atas dasar standar kompetensi tersebut, maka tujuan yang diharapkan 

dapat dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta 

didik dapat; 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa Negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakan dengan tepat 

dan efektif dalam berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosil.  

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia.  

 

 

D. Ruang Lingkup   
 
Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saat ini, 

pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI, mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi 

4 aspek; 

1. Mendengarkan  (menyimak) 

2. Berbicara 

3. Membaca 

4. Menulis 
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        Kemampuan bersastra untuk sekolah dasar bersifat apresiatif. Karena 

dengan sastra dapat menanamkan rasa peka terhadap kehidupan, 

Mengajarkan siswa bagaimana menghargai orang lain, mengerti hidup, dan 

belajar bagaimana menghadapi berbagai persoalan. Selain sebagai hiburan 

dan kesenangan juga siswa dapat belajar mempertimbangkan makna yang 

terkandung di dalamnya. Pembelajara Apresiasi sastra SD dilaksanakakan 

melalui 4 keterampilan berbahasa ( mendengarkan  karya sastra, 

membicarakan unsur yang terkandung di dalam karya itu, membaca aneka 

ragam karya sastra anak, kemudian menulis apa-apa yang terkandung dalam 

pikiran, perasaan dll).  Namun untuk lebih khususnya pembahasan tentang 

apresiasi sastra akan dibahas secara khusus dalam satu buku yang disebut 

seri D. 

 

E.  Strategi Umum Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

        

        Sebagaimana yang diuraikan di atas, pembelajaran bahasa Indonesia 

meliputi 4 aspek keterampilan ( mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis) yang harus dikembangkan di SD/MI. Dalam prose pembelajaran nya , 

pembelajaran Apresiasi Sastra SD, diintegrasikan melaui 4 keterampilan 

berbahasa.  

      Dalam SKKD yang tersurat dalam kurikulum SD/MI maka guru sebagai 

pelaksana, perencana dan pengevaluasi pembelajaran, maka sebelum tatap 

muka , guru harus melakukan langkah-langkah  sebagai beriku: 

Berdasarkan SKKD yang akan diberikan maka tentukan: 

Tentukan/pilih focus (penekanan) pembelajaran , yakni setiap pertemuan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus jelas fokusnya, agar 

pelaksanaan pembelajaran jelas, terarah, efisien dan efektif sesuai tujuan. 

Adapun fokus-fokus permbelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan 

aspeknya adalah sebagai berikut: 

Aspek 
 

Fokus/Jenis 
pelajaran di kelas 

Bentuk Penilaian 

Mendengarkan(menyimak) 
 

A. Kelas rendah: 
Mendengarkan 
cerita guru 

 
Siswa dibimbing/disuruh menceritakana 
kembali dg bahasa yang sederhana. 
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Mendengarkan 
dongeng, drama , 
puisi anak dari 
kaset, VCD, dll. 
 
B. Kelas Tinggi: 
 
Mendengarkan 
cerita, drama, puisi 
dari kaset, VCD dll. 
 
 
 
Mendengarkan 
berita, diskusi, 
wawancara dll. dari 
TV, radio dll. 

 
 
 
Siswa ditugasi memberi tanggapan, 
menceritakan kembali dengan bahasa 
jelas dan mudah dipahami. 
 
Siswa ditugasi menjelaskan informasi 
yang diperoleh dari apa yang didengar 
tsb. 
Siswa ditugasi member 
penilaian/apresiasi dll. 
Unsur yang dinilai; bahasa, isi, 
keberanian, suara dll. Sesuaikan 
dengan karakteristik siswa dan 
kedalaman dan keluasan materi. 
Pelaksanaan penialaian dapat 
dilakukan secara Lisan atau tertulis. 

Berbicara A. Kelas Rendah: 
Memperkenalkan 
diri sendiri (dengan 
bimbingan dan 
contoh) 
 
Bercerita tentang 
pengalaman 
Sesuaikan dengan 
tema);keluarga, 
peristiwa, kegiatan 
sehari-hari, 
lingkungan, 
dll.mulai dari 
sederhana sampai 
kompleks. 
 
B. Kelas Tinggi 
Bercerita; 
pengalaman, 
hobby, cita-cita, 
lingkungan dll. 
Berpidato;pidato 
ultah teman, 
perpisahan sekolah, 
hari-hari 
besar,karang taruna 
dll. 
Ceramah; tentang 
penggunaan 
produk, cara 
membuat sesuatu, 
kiat-kiat tentang 

 
Pengamatan: keberanian, 
Suara, bahasa, (diberi 
bimbingan) 
 
 
 
Menggunakan Matrik Penilaian: 
Aspek Kebahasaan; 
Lafal, intonasi, bahasa (pil.kata, 
struktur kalmat), isi pembicaraan. 
 
Nonkebahasaan; suara, 
keberanian ,sikap/ekspresi, 
pantomimic . 
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sesuatu dll. 
Memberi tanggapan 
Diskusi, talk show, 
wawancara, rapat 
sederhana, drama, 
dll. 

Membaca 
 

A. Kelas Rendah 
Membaca 
Permulaan; 
Pengenalan 
lambang-lambang 
bunyi dalam 
berbagai variasi; 
kalimat, kata, suku 
kata; Metode yang 
dipakai a.l. metode 
SAS, global, kata 
lembaga, bunyi, eja 
dll. 
B. Kelas Tinggi 
Membaca Lanjutan; 

 Membaca 
nyaring/bers
uara 

 Membaca 
teknik 

 Membaca 
Lancar 

 Membaca 
indah 

 Membaca 
dalam hati 

 Membaca 
pemahaman 

 Membaca 
bahasa 

 Membaca 
kritis 

 Membaca 
cepat 

 Membaca 
Pustaka 

 Membaca 
Memindai 

 
Pengamatan/pencatatan tentang 
lambang-lambang bunyi yang 
belum dikenal siswa untuk 
ditindaklanjuti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menila
i ketepatan bunyi/suara dalam 

mengucapkan lambang-lambang 
bunyi. 

 Menila
i lafal, intonasi, mimic , 

pantomimic. 

 Menila
i kelancaran ucapan lambing-

lambang bunyi. 

 Menila
i lafal,intonasi, penjiwaan, 

ekspresi/mimic,pantomimic. 

 Menila
i dg tes pemahaman thd.isi teks. 

 Menila
i pemahaman thd.aspek 

kebahasaan;seperti; kata jadian, 
struktur kalimat, dll. 

 Menila
i kekeritisan terhadap isi 

teks,misalnya, mengapa pintu 
rumah tidak pernah dibuka (dlm 

teks) 

 Menila
i pemahaman thd. Isi teks dalam 

waktu yang sangat terbatas. 
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Menulis 
 

A.Kelas rendah 
Menulis Permulaan 
Menulis huruf pisah 
Menulis tegak 
bersambung 
Menulis huruf cetak 
Kelas Tinggi 
 
B.Menulis Lanjutan 
Menulis dg bantuan 
gambar 
Menulis paragraf 
Menulis karangan 
sederhana 
(narasi, 
deskripsi,eksposisi,  
argumentasi, 
persuasi)  
Menulis surat 
Menulis formulir 
Menulis naskah 
pidato 
Menulis ceramah 
Menulis berita dll. 
 

 
 
Penilaian berfokus pada bentuk 
dan ukuran tulisan dalam 
berbagai konteks. Materi tulisan , 
disesuaikan dengan pelajaran 
membaca. 
 
Penilaian hasil; 
Isi; (ketepatan pengembangan 
tulisan/karangan dengan tugas 
yang diminta) 
Bahasa; (struktur kata, diksi, 
struktur kalimat) 
Ejaan; meliputi tulisan, 
pengggunaan tanda baca, huruf 
capital dll. 
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BAB II 
Pembahasan 

 
Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia Sekolah Dasar 
  
Pengantar         

         Dalam bab ini akan diuraikan ruang lingkup pembelajaran Apresiasi 

sastra di Sekolah Dasar, yang disertai dengan seluk – beluk dan dimulai dari 

sastra secara umum, sehingga para pembaca diharapkan mendapat 

gambaran tentang ruang lingkup sastra dalam kehidupan masyarakat dan 

yang di ajarkan di sekolah .  

 

Hubungan Antara Sastra dan Kehidupan 

          Seperti diketahui bahwa sastra diajarkan di sekolah-sekolah baik di 

negara kita (Indonesia) maupun negara-negara maju lainnya mulai dari 

tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Mengapa demikian ? 

Mengapa pula negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris 

dan negara-negara maju lainnya tiap tahun menyediakan sejumlah uang 

sebagai hadiah sastra bagi para sastrawan yang telah berhasil menulis karya 

dengan baik. Di Indonesia juga sejak tahun 1950-an memberikan sejumlah 

hadiah sastra bagi sastrawan yang telah berhasil memberikan karya 

sastranya yang terbaik bagi bangsanya. Mengapa pula Akademi Swedia tiap 

tahun memberikan hadiah nobel bagi sastra, di samping hadiah nobel untuk 

bidang kedokteran, kimia, fisika. Mengapa sastra dihargai sama tingginya 

dengan ilmu-ilmu pengetahuan ? 

          Ilmu kedokteran, kimia , Fisika memberi pertolongan pada manusia 

untuk kesembuhan penyakit, di samping memberi kemudahan bagi manusia 

agar manusia dapat hidup lebih enak dan bahagia. Dengan jelasnya bahwa 

ilmu pengetahuan itu memberikan kebahagiaan pada manusia dalam bidang 

jasmani dan kesehatan, sedangkan kesusastraan memberikan kebahagiaan 

yang bersifat rohani. Dengan sastra, manusia dapat menjadi senang dan 

bahagia , ketika membaca karya sastra tersebut. Selain itu, yang lebih penting 

lagi adalah dengan karya sastra manusia dapat mengerti manusia lain di 

manapun di dunia ini. 
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          Pembaca sastra akan lebih mengerti kesulitan orang lain , watak orang 

lain , sehingga pembaca lebih luas pengetahuannya mengenai manusia. 

Untuk apa dan mengapa demikian ? Kalau manusia saling mengerti , maka 

antara manusia satu dengan lainnya tidak akan terjadi pertengkaran, 

permusuhan dan saling membinasakan. Dengan demikian, akan terbentuk 

hidup damai antarmanusia . Inilah sebabnya maka hadiah nobel untuk sastra 

disejajarkan dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni sama-sama 

memperjuangkan perdamaian dunia. 

         Jadi jelasnya, bahwa sastra itu sangat berharga, karena itu perlu 

diajarkan dalam pendidikan formal sedini mungkin karena sastra berguna bagi 

manusia di manapun, dan kapan pun. Dengan demikian maka guru sebagai 

ujung tombak /pelaksana dalam pembelajaran/pendidikan, maka perlu 

menyadari manfaat dari sastra dan sekaligus dapat melaksanakan 

pembelajaran sebaik-baiknya kepada peserta didiknya, yang secara formal 

dimulai dari Sekolah Dasar, bahkan dari Taman Kanak-Kanak. Dikatakan 

demikian karena sastra dapat dijadikan sebagai titik masuk pendidikan 

karakter. 

         Guru Sekolah Dasar maupun calon guru Sekolah Dasar yang jalur 

formalnya terintegrasi dalam Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 

merupakan salah satu jalur pendidikan yang mempersiapkan guru/calon guru 

SD/MI . Agar  guru/calon guru terbut secara sistematis mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik di lapangan , maksudnya dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka PGSD perlu menyiapkan perangkat-perangkat 

pendukung untuk itu, antara lain ; Standar Kompetensi lulusan (guru/calon 

guru SD/MI), kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing LPTK , yang 

mengacu pada Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Tinggi . Salah satu komponen yang tak kalah 

pentingnya  lagi untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar 

mengajar (PBM) dalam setiap mata kuliah adalah bahan ajar, di samping 

dosen sebagai tenaga edukatif yang kompeten dalam bidangnya.   

Karya sastra  

           Selama puluhan tahun penulis menjadi dosen dalam lembaga 

pendidikan guru Sekolah Dasar, penulis merasakan referensi yang 
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menunjang dalam mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan masih 

sangat langka. Karena itu, maka buku ini diharapkan dapat member kontribusi 

yang bermakna dalam rangka membekali/mempersiapkan guru/calon guru 

Sekolah Dasar khususnya secara professional. 

          Mengingat pentingnya hal tersebut, maka penulis ingin berpartisipasi  

dalam menyusun bahan ajar yang merupakan perngembangan  dari  

substansi dan metodologi  dasar keilmuan dalam salah satu mata pelajaran di 

Sekolah Dasar melalui mata kuliah  Pengembangan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia SD, yang dibagi dalam  empat materi pokok yakni: a) Pembelajaran 

Meyimak dan Berbicara di Sekolah Dasar, b) Pembelajaran Membaca di 

Sekolah Dasar, c) Pembelajaran Menulis di sekolah Dasar dan d) 

Pembelajaran apresiasi Sastra di Sekolah Dasar.   

          Pengembangan Apresiasi Sastra Indonesia SD merupakan mata kuliah 

yang dikembangkan dari KBK B .1 dalam Alur Pikir pola pengembangan KBK 

S 1 PGSD . Pada PGSD S 1 FIP UNJ mata kuliah ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa S I PGSD yang memilih kekhususan bahasa Indonesia, dan 

sebelum mata kuliah ini muncul para mahasiswa telah mendapat 

IndonesiaKarena itu, maka diberi judul “Pengembangan Apresiasi Sastra SD”.  

Dalam buku ajar ini penulis usahakan disesuaikan dengan kebutuhan bagi 

mahasiswa guru/calon guru Sekolah Dasar khususnya, agar memiliki 

kemampuan untuk mengkaji substansi kajian/mengapresiasi sastra Indonesia 

secara umum,dan khusus satra anak (SD), secara reseptif dan produktif,  

penekanan pada pemilihan/penulisan model materi ajar apresiasi sastra di SD 

kelas rendah dan kelas tinggi.  

          Buku ajar ini terdiri atas dua bagian , bagian pertama merupakan 

pengembangan pengatahuan tentang teori sastra  Indonesia secara umum 

dan secara khusus sastra untuk anak  Sekolah Dasar. Bagian kedua 

merupakan materi yang menampilkan model/contoh-contoh atau model karya 

sastra anak/ Sekolah Dasar,  latihan  keterampilan bersastra secara receptif 

dan produktif secara bertahap; mulai dari tahap mengkaji secara mendalam 

kelemahan/kelebihan dari karya sastra anak/SD yang ada dan kemudian 

mahasiswa berlatih  menulis bahan ajar sastra untuk anak/SD-MI dari kelas 

rendah SD, kemudian kelas tinggi SD dengan kiat-kiat yang bervariasi. 
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BAB III 

Konsep Dasar dan Manfaat Sastra dalam 
Pendidikan 

 

Pengantar 

      Banyak orang berpendapat bahwa sastra adalah hayalan yang tidak ada 

gunanya. Munculnya pendapat tersebut salah satu penyebabnya adalah 

sebagai akibat dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman tentang konsep / 

seluk beluk sastra. Untuk mengatasi hal itu, maka sebelum membahas sastra 

lebih luas dan lebih dalam lagi perlu dikaji tentang konsep dasar sastra serta 

seluk-beluknya. 

 

A. Apakah sebenarnya sastra itu ? 

 

         Sastra adalah salah satu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Y.Sumarjo: 1996). Dikatakan demikian karena manusia hidup di 

dunia memerlukan banyak kebutuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan (Jujun S ;1995) bahwa , manusia dalam hidupnya mempunyai 

kebutuhan yang banyak sekali . Manusia perlu waktu , pakaian.agar tidak 

kedinginan. Perlu rumah agar tidak kehujanan/kepanasan. Perlu dokter agar 

hidup sehat. Manusia juga perlu hiburan agar hidupnya senang. 

         Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia berpikir dan mencipta. Semua 

hasil karya manusia untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut 

kebudayaan. Jadi dalam hal ini sastra merupakan bagian dari kebudayaan. 

Dari sekian banyak kebutuhan hidup , dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian 

besar, yakni: 1). Kebutuhan kebendaan dan 2) Kebutuhan Kerohanian. Dalam 

bagian ini yang akan dibicarakan adalah tentang satra dalam hubungannya 

dengan kebutuhan hidup manusia. 

        Sastra, di sini merupakan bagian dari kesenian yang dapat memberikan 

kesenangan , hiburan , kebahagiaan pada manusia . Manusia selalu ingin 

menikmati keindahan yang pernah dirasakannya. Untuk itu, maka manusia 
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berusaha mewujudkan keindahan itu dalam suatu bentuk , seperti ; seni tari, 

mewujudkan keindahan gerak tubuh manusia; Seni rupa , mewujudkan 

keindahan bentuk benda dan susunannya; Seni sastra mewujudkan bentuk 

keindahan susunan bahasa ; dan masih banyak seni yang lainnya. Dalam 

sastra, kadang-kadang-kadang unsur perasaan begitu besar, sehingga tidak 

mungkin didekati secara ilmiah. Sastra berhubungan dengan penciptaan dan 

ungkapan pribadi (ekspresi) . Jiwa sastra berupa pikiran, perasaan, dan 

pengalaman manusia ( Yacob, 1986). Sebuah karya sastra akan menjadikan 

pembacanya lebih kaya akan pengetahuan dan pengalaman, hati akan 

tergetar dan jiwa akan diliputi kesegaran. 

        Dari  uraian di atas, jelas bahwa sastra merupakan bagian kecil dari 

kebutuhan hidup manusia yang berupa perwujudan dari rasa seni dan 

keindahan yang menjadikan bahasa sebagai media.  

Namun, walaupun hanya merupakan bagian kecil dari kebutuhan hidup, 

sastra tidak dapat diabaikan di dalam fungsinya untuk kebutuhan hidup 

manusia. Mengapa demikian ? Karena seni, demikian pula dengan sastra 

yang merupakan seni dengan bahasa sebagai media, merupakan usaha 

manusia untuk merekam dan mewujudkan pengalaman keindahannya agar 

manusia lain dapat menikmati pengalamannya itu. Hal itu bermaksud untuk 

memberikan kesenangan , hiburan bagi manusia lain. Tetapi tujuan seni 

( sastra ) bukan semata-mata menghibur, juga merupakan usaha untukkan 

suatu makna bagi manusia lain, khususnya tentang makna hidup.  Hidup baik 

akan bermanfaat bagi manusia. Sedangkan hidup kurang baik tidak akan 

membawa kebahagiaan bagi manusia. Seni sering disebut luhur karena ikut 

membina manusia menjadi manusia yang lebih baik. 

        Keindahan pada sastra , terletak pada pengolahan bahan pokoknya 

melalui bahasa . Bahasa sastra mempunyai ciri khas, yang dilukiskan oleh 

para sastrawan.  

Bahasa sastra mempunyai ciri khas, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. 

Dalam bahasa sehari-hari orang akan berkata “Hari sudah senja “ Tetapi 

sastrawan mungkin mengatakan “ Matahari tenggelam di balik bukit”. 

       Dengan berkata begitu, sastrawan bukan saja memberi tahu , tetapi juga 

memberi gambaran lain tentang senja seperti “ Di upuk Barat langit memerah, 

bukit kelam.” Jadi di sini fungsi bahasa bukan saja memberi tahu, tetapi 
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memberi gambaran, sehingg arti yang terkandung dalam bahasa itu akan 

lebih mendalam dan lebih kaya, yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang 

lain, tetapi sastrawan dapat melihat arti lain dari hilangnya matahari dari balik 

bukit.. 

         Jadi sastra adalah seni , bukanlah ilmu pengetahuan. Pada sastra 

diperlukan gambaran yang sedikit mungkin tetapi memiliki arti yang sangat 

luas. Sedangkan ilmu menuturkan uraian yang begitu panjang untuk 

menjelaskan arti yang kecil. 

 

B. Mengapa Sastra Harus Diajarkan ?    

      Dalam  uraian di atas telah dijelaskan apa sebenarnya sastra itu dan 

bagaimana hubungan dengan manusia serta disinggung pula perbedaan 

antara sastra sebagai seni dan  ilmu pengetahuan dalam hubungannya 

dengan bahasa sebagai media. Bahasa sebagai media dalam sastra dan juga 

sebagai sarana dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya dalam bagian ini akan di 

uraikan manfaat sastra dalam pendidikan/pengajaran. 

 

 1. Sastra Menunjukkan  Kebenaran Hidup 

      Di dalam karya sastra, jika menuturkan pengalaman yang dapat 

menyesatkan kehidupan manusia misalnya menuturkan kecabulan/ 

kekejaman) maka karya ini tidak dapat digolongkan sebagai karya sastra. 

Sastra dihargai, karena ia berguna bagi hidup  manusia . Sastra 

mengungkapkan pengalaman manusia, agar manusia lain dapat mengambil 

pelajaran dari pengalaman itu. Agar hidup manusia akan lebih baik. Dari 

karya sastra orang akan belajar banyak tentang pengalaman hidup, persoalan 

dengan aneka ragamnya dan bagaimana menghadapinya. Misalnya, kalau 

membaca buku “ Siti Nurbaya “ , Pembaca akan tahu bagaimana percintaan 

pada zamannya (1920- 1930), kaum muda yang lemah, tak berdaya. Orang 

tua yang tertekan menerima nasib, bagaimana sikap orang kaya yang dengan 

gampang memperdaya  orang yang lemah, kaum pribumi dengan penjajah 

dan masih banyak lagi hal lain yang memberi pelajaran, yang tidak ditemui 

dalam buku ilmiah atau sejarah sekalipun. Semua jalinan cerita itu, 

sebenarnya menggambarkan persoalan hidup yang terjadi dalam masyarakat 

saat itu.     
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Dalam sastra anak-anak; Dapat dijumpai cerita gadis kecil yang begitu asyik 

dengan bonekanya, dibelai, disayangi, dininabobokkan, dengan bibir 

mungilnya, yang begitu polos, murni, tidak ada kebohongan di sini. Begitu 

pula dengan anak laki-laki yang dengan asyiknya ia berjingkrak-

jingkrak, ...dar.....dar.....dar! sambil jatuh dengan pistol mainannya, penuh 

semangat, suka cita, tanpa rekayasa. 

Kondisi seperti di atas, dapat dijadikan untuk menanamkan pendidikan 

kepada anak-anak tentang bagaimana hidup manusia itu sbenarnya. Ada 

masa tenang, ada masa damai. Ada masa anak-anak, masa dewasa, menjadi 

tua dan seterusnya, yang penuh dengan aneka peran,tugas dan tanggung 

jawab. Dengan sastra manusia akan mengerti manusia lain. 

 

2. Sastra untuk Memperkaya Rohani    

        Melalui sastra seorang pembaca dapat memperoleh hiburan dan 

kesenangan . Jika seorang pembaca sastra hanya untuk mencari hiburan saja, 

bukanlah pembaca yang baik. Dalam membaca sastra , di samping hiburan 

dapat menikmati jalan cerita, pelukisan watak yang mengesankan , juga 

pembaca harus mempertimbangkan , mencari kebenaran yang ada di 

dalamnya. Pembaca sastra juga seharusnya ikut aktif mencari makna yang 

terkandung dalam cerita. Dengan demikian pembaca memperoleh kekayaan 

rohani yang dapat memperkuat jiwanya. Jiwa akan kuat jika diisi dengan 

kekayaan rohani, yang antara lain dapat diperoleh melalui karya sastra. 

 

3. Sastra Melampaui Batas Bangsa dan Zaman 

    Karya sastra Mahabrata dan Ramayana menceritakan kejadian beberapa 

ratus tahun yang lalu. Tetapi cerita tersebut masih tetap hidup dalam abad 

keduapuluh dan sampai saat ini, berarti melampaui batas zaman. Cerita ini 

digemari manusia karena berisi pengalaman hidup yang mendasar yang 

masih terjadi sampai saat ini; seperti kesetiaan dan penghianatan, perang 

antar saudara, orang tua kehilangan anak , anak tidak diakui bapak, dan 

lainnya. Contoh lain, ketika orang berbicara tentang Hongkong di waktu 

malam, tepi kali Tigris yang subur dan indah; bagi seseorang yang pernah 

membaca sastra (novel) tentang itu, akan dapat ikut berbicara solah-olah ia 
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serba tahu dan seperti pernah perkunjung ke tempat tersebut, padahal cerita 

itu hanya direkamnya melalui karya sastra yang pernak dibacanya. 

 

4. Dengan Sastra Dapat Memiliki Santun Berbahasa 

Dalam karya sastra, begitu kaya dengan kata-kata yang tersusun secara tepat 

dan mempesona. Seseorang dapat belajar tata krama/santun dalam bahasa 

dari pengungkapan kata-kata para sastrawan. Banyak petinggi negara yang 

mencari kata-kata ungkapan dari sastrawan ternama. Ini tak lain untuk 

menarik perhatian para pendengar dan lebih memberi bobot dalam makna 

pembicaannya, baik dalam pidato-pidato maupun percakapan sehari-hari. 

Sebagai seseorang yang terpelajar lebih-lebih pendidik sudah semestinya 

mampu berbicara, menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

berterima dan syukur bisa menarik (Burton;1977). Jadi bahasa sastra dapat 

digunakan sebagai alat untuk menarik hati para pendengar khususnya ssuai 

dengan keperluan.  

  

5. Sastra Dapat Menjadikan Manusia Berbudaya   

    Manusia yang berbudaya adalah manusia yang cepat tanggap terhadap 

segala hal yang luhur dan indah dalam hidup ini. Seseorang akan dapat 

menggemari musik yang baik, menggunakan bahasa yang teratur dan sopan 

dalam percakapan. Seseorang yang senang pada lukisan, akan punya rasa 

cinta pada peninggalan-peninggalan yang bersejarah pada umumnya. 

Dikatakan demikian, karena dalam karya seni dan budaya terkandung 

gagasan tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan. 

     Kebiasaan manusia bergaul dengan kebenaran, keindahan dan kebaikan 

yang terdapat dalam seni/sastra, akan memberikan pengaruh pada tingkah 

laku sehari-hari , yang akan berdampak pada tingkah laku yang sederhana, 

berbudi luhur dan disiplin. 

 

 

 

 

Tugas/Latihan 

1. Menurut Anda, mengapa sastra/ apresiasi sastra harus diajarkan di SD ? 
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    beri alasan dan contoh kongkret dari lapangan ! 

2. Apa perbedaan pengertian sastra yang Anda peroleh di SLTA dulu dengan 

kajian sastra dalam perkulihan ini ? 

3. Buatlah contoh pidato singkat yang menggunakan kata-kata sastra ! 

4. Apa hubungan antara sastra dan budaya ? Jelaskan ! 

5. Coba Anda jelaskan disertai contoh, ada berapa hal manfaat sastra dalam 

dunia pendidikan 
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                                     Bab IV 

Pembagian Genre Karya Sastra 

 Pengantar 

        Ungkapan pengalaman manusia dalam bentuk bahasa yang baik dan 

mengesankan itu, memiliki berbagai bentu (gendre). Tiap-tiap gendre memiliki 

syarat dan ciri khasnya sendiri. Ciri-ciri itu memang tidak mudah untuk 

membedakannya, namun demikian , terdapat dasar yang membedakan satu 

sama lain. Hal ini perlu dikaji dan dipahami dahulu sebelum mengkaji secara 

langsung terhadap gendre karya-karya itu. Dalam bab ini, gendre-gendre 

karya sastra tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 bagian; yakni; 1) Gendre 

karya sastra umum, 2) Gendre karya sastra anak (Kelas Rendah Sekolah 

Dasar dan, 3) Gendre karya sastra kelas tinggi Sekolah Dasar . 

         Dengan pembagian tersebut, diharapkan para mahasiswa guru/ calon 

guru Sekolah Dasar akan jelas menempatkan karya-karya sastra itu. Hal itu, 

diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman lagi terhadap konsep-konsep 

dasar sastra/apresiasi sastra, khususnya yang berhubungan dengan 

pendidikan. Karya sastra sebenarnya bukan hanya hasil rekaan saja, tetapi 

karya-karya nyata yang bila diungkapkan secara menarik dan mengesankan 

dengan bahasa yang pas yang membuat pembaca senang dan tidak 

menjemukan, maka karya itu pantas digolongkan dalam karya sastra. Contoh 

dapat dikemukakan biografi, sejarah dan peristiwa nyata lainnya. Hal ini 

diharapkan dapat memperkaya wawasan guru/calon guru SD dalam 

melaksanakan tugasnya di lapangan. 

 

A.Gendre Karya Sastra Umum  

1. Sastra Non-Imajinatif adalah: Karya sastra yang mengungkapkan 

pengalaman manusia dengan menggunakan bahasa yang mengesankan. 

Dalam karya sastra ini pengalaman manusia yang diungkapkan berdasarkan 

data yang benar, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Namun 

demikian, cerita yang dituturkan tidak akan lari dari data yang sebenarnya. 

Hal ini dapat dilihat pada karya Biografi, Sejarah (masih sulit dijumpai di 

Indonesia). Yang tergolong pada karya sastra jenis ini adalah: 

  1).   Esai 
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                      Esai merupakan karangan pendek tentang sesuatu  menurut 

pandangan    pribadi penulisnya Esai pada dasarnya adalah ungkapan pribadi 

penulis tntang sesuatu masalah. Menbaca esai seperti mendengarkan 

penulisnya berbicara secara akrab kepada pembaca. Biasanya esai 

menggambarkan pribadi penulisnya. Jika penulisnya berpiran jernih dan tajam, 

demikian pula tulisannya. 

   2).    Kritik Sastra 

                      Kritik sastra sebenarnya esai juga, hanya pada kritik ditekankan 

pada penillaian terhadap suatu karya . Ciri pokok kritik sastra adalah:  

a. menilai karya sastra 

b. mencari kelemahan dalam karya sastra 

c. memuji 

d. membandingkan karya yang satu dengan karya yang lain yang 

sejenis 

  3).   Biografi dan Otobiografi 

                       Biografi adalah: erita hidup seseorang yang ditulis oleh orang 

lain. Penulis biografi mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian 

disusun dalam bentuk cerita yang kronologis. Dalam biografi, penulisnya 

berusaha untuk menghadirkan kembali pengalaman hidup seseorang. 

                   

4).  Otobiografi 

                  Otobiografi adalah: Biografi seseorang yang ditulis sendiri oleh 

tokohnya. Tetapi kadang-kadang ditulis oleh orang alin, tetapi sumbernya 

berdasarkan penuturan langsung dari tokohnya. Kekurangannya tokoh sering 

menyembunyikan hal-hal yang negatif pada dirinya. 

 

 5). Memoar 

                   Memoar adalah: Kisah seorang tokoh yang ditulis tokohnya 

sendiri pada masa-masa tertentu (yang berkesan). Misalnya pada masa 

perang, atau pada saat seorang bersahabat dengan tokoh tertntu, ataupun 

kenangan seorang tokoh katika ia masih kecil dll. 

 6). Catatan Harian 

              Catatan harian yang ditulis seseorang sering bernilai sastra, karena 

ditulis secara spontan, jujur, sehingga menghasilkan ungkapan-ungkapan 
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yang asli dan jernih. Sebuah catatan harian bernilai sastra, jika berisi hal-hal 

yang berguna untuk umum dan diungkap dalam bahasa yang baik dan 

mengesankan. 

 7).   Sejarah 

             Buku sejarah di Indonesia pada umumnya belum ditulis secara sastra. 

Buku sejarah baru ditulis berdasakan kumpulan data-data tanpa 

penggambaran situasi/keadaan pada saat itu dengan hidup dan 

mengesankan.Dengan demikian, bacaan sastra menjadi hambar, 

membosankan, kering dan tidak menarik. Jika sejarah ditulis sebagai sastra, 

maka akan dapat menjadi hidup dan mengasankan dan menarik untuk dibaca. 

Namun harus tetap menjunjung kebenaran /data yang otentik.  

 

2. Sastra Imajianatif 

         Jika sastra nonimajinatif mengungkapkan pengalaman manusia secara 

menarik berdasarkan data/fakta, maka sastra imajinatif membebaskan 

penulisnya dari segala tuntutan data. Penulis Sastra Imajinatif bebas 

mengolah bahan apa saja , tidak terikat pada kenyataan yang sudah terjadi, 

tetapi mengungkapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau bahkan tidak 

mungkin terjadi. Meskipun demikian, kisah-kisah yang disajikan dalam karya 

ini tak kalah pentingnya dengan sastra non-imajinatif. Dalam satra imajinasi 

disajikan pembaca diajak untuk memberikan arti/makna terhdap peristiwa-

peristiwa itu. Misalnya, dalam cerita Siti Nurbaya , pembaca akan terharu 

dengan pengorbanan Siti Nurbaya demi mmbela nama baik ayahnya. Dari 

sajak-sajak Rendra diungkap seseorang yang jahat bukan karena kesalahan 

orang itu sendiri, tetapi karena dipaksa oleh lingkungannya. Karena itu, 

Rendra selalu meminta mengetuk hati, membuka mata terhadap, memaknai 

suatu keadaan tertentu dibalik kenyataan yang ada. 

 

3. Bentuk-Bentuk karya imajinasi adalah sebagai berikut:  

 

 1). Prosa Narasi (Fiksi) 

           Cerita rekaan (buatan) ; cerita ditulis  tidak berdasarkan kejadian 

sebenarnya. Dalam hal ini pengarang bebas dari ikatan data. Namun 

demikian, bukan berarti tidak menggunakan data sama sekali, hanya saja 
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kejadian yang sebenarnya telah diubah oleh pengarang dalam makna tertentu 

berdasarkan imajinasinya (daya cipta). Karena itu, pengarang sering 

memperingatkan pada pembacanya, bahwa jika ada persamaan nama atau 

kejadian dalam cerita, hanya merupakan kebetulan belaka. Jenis ini adalah; 

Novel, novelet dan cerpen. 

2). Drama 

           Berbeda dengan bentuk lain, drama ditulis pengarang bukan untuk 

dibaca, tetapi untuk dipertunjukkan . Drama memiliki unsur plot dan karakter 

serta pendayagunaan bahasa seperti halnya karya fiksi. Selain itu drama baru 

lengkap fungsinya kalau dipertunjukkan oleh para aktor. Semua peristiwa atau 

kejadian dalam drama hanya dapat disampaikan oleh pengarangnya melalui 

dialog dan keterangan pendek. Dalam drama pengalaman yang diungkapkan 

oleh pengarang, dapat langsung diterima oleh seluruh indra penontonnya. 

Penonton dapat diajak pengarangnya seolah-olah benar-benar merasakan 

semua peristiwa yang disampaikan, walaupun hanya di atas panggung dan 

didasarkan pada naskah yang diatur. Drama tergolong gendre sastra karena 

ditulis dengan bahasa yang memikat dan mengesankan.   

 

3). Puisi  

      Banyak orang menganggap bahwa membaca puisi lebih sulit dari 

membaca karya-karya fiksi. Anggapan ini disebabkan karena cara dan 

bahasa yang digunakan pengarang dalam puisi lebih rumit dan tidak secara 

langsung dapat dipahami. Kerumitan ini, disebabkan pengarangnya tidak 

hanya sekedar memberi keterangan, penjelasan kepada pembaca, tetapi juga 

harus memikirkan bunyi bahasanya, kata-kata/diksi, irama kalimatnya serta 

gambaran yang diwujudkan dari bahasa yang digunakan. Bahasa dalam puisi 

harus mempunyai kekuatan dan mengandung makna yang dalam. Dalam 

membaca puisi bukan saja memperoleh pengetahuan, tetapi dapat 

menimbulkan semangat tertentu, membuat pembaca menggerakkan 

pembaca mengembangkan imajinasinya, angan-angan dan bahkan emosinya. 

Bahasa yang khas dan istimewa itu, kadang-kadang membuat orang awam 

sulit memahaminya secara seketika . Coba bacalah penggalan puisi Amir 

Hamzah di bawah ini: 
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                     Aku manusia 

                     Rindu rasa 

                     Rindu rupa  

                     Di mana engkau.... 

                     

       Puisi di atas menggambarkan kerinduan pengarang ( Amir Hamzah) 

terhadap Tuhannya. Itulah contoh pengungkapan puisi, tak ada sepatah kata 

pun yang tak berfungsi. Kata-katanya dipilih dan dalam rangkaian kalimat 

yang dipilih pula. Sedang lainnya  puisi untuk anak, masih menggunakan 

bahasa  sederhana yang maknanya menggambarkan kejadian, peristiwa dan 

lainnya yang merupakan konflik/pengalaman anak sehari-hari dalam 

kehidupan nyata. Di bawah ini akan dikemukakan contoh puisi yang 

merupakan gambaran perasaan anak SD terhadap sesuatu yang 

dirindukannya untuk dimiliki, tetapi belum sampai, bacalah contoh penggalan 

puisi anak berikut ini:                   

                        

 Contoh 1;                      Sepatu 

                       Alangkah bagus rupamu 

                        Putih, hitam dan biru 

                        Kulihat kau di pasar baru 

                        Kapan aku bisa memilikimu 

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

                                                     (Zul    ) 

 

Contoh 2;        Capung 

 Pung……… 

Siapa mamamu , Pung… 

Siapa papamu, Pung…. 

Di mana rumahmu, Pung… 

Kalau malam… 

Kamu kemana, Pung… 

Pung…aku suka kamu, Pung… 

( Zul…) 

Gambar sepatu 

Gambar Capung 
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Puisi 2, menggambarkan kekaguman anak pada capung yang 

terbang kesana kemari namun ia bingung dari mana ia datang 

dan kemana ia pergi. 

        Ada banyak macam karya puisi, ada yang mudah , sedang dan ada pula 

yang sulit dipahami. Namun khusus puisi untuk anak haruslah menggunakan 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi mengandung makna 

yang dalam. 

       Inilah hakikat puisi, begitu banyak yang hendak dikatakan, tetapi hanya 

diungkap dalam sedikit mungkin kata-kata. Hal ini sering disebut kata-kata 

puitis . 

       Puisi anak SD belum menggunakan kata-kata kias, tetapi bahasa 

sederhana, lugas , sesuai dengan kehidupan anak yang jujur, polos, lucu. 

Belum ada kebohongan di dalamnya. Karakter/Sikap ini yang perlu dibina 

melalui sastra di Sekolah Dasar. 

 

A. Genre Sastra Anak (Sekolah dasar) 

        Sebagaimana sastra dewasa, sastra anak juaga mengenal beberapa 

gendre. Menurut (Lukens, 2003:13) genre di sini maksudnya macam, jenis, 

atau tipe kesusastraan yang memiliki karakteristiknya. Jika dalam sastra 

dewasa yang diuraikan di atas, sastra orang dewasa memiliki dua tipe besar; 

sastra imajinatif ( Fiksi, Puisi dan Drama) dan sastra non-imajinatif ( esai, 

biografi/otobiografi, sejarah, catatan harian, dll), maka Lukens 

mengelompokkan genre sastra anak ke dalam enam macam, yaitu; 

realisme,fiksi fomula, fantasi, sastra tradisional, puisi dan sastra non-

fiksi. gerak Sedangkan drama, tidak dimasukkan karena menurut Lukens, 

drama belum lengkap jika tidak dipertunjukkan dan ditonton. Jadi bukan 

urusan bahasa dan sastra saja, tetapi berhubungan dengan seni lain, seperti 

gerak. Namun dalam tulisan ini drama dapat dimasukkan ke dalam karya 

sastra dengan syarat tertentu, seperti yang diuraikan di atas. 

 

1. Realisme 

      Cerita realisme adalah cerita realistik (realistik Stories), yang biasanya 

bercerita tentang masalah sosial yang dihadapi tokoh. Alur cerita dikemas 

secara sederhana dan mudah dipahamioleh siswa SD. Konflik yang dikemas 
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adalah berkisar tentang kehidupan anak dan dunianya, yang berterima dan 

dapat dipercaya oleh anak-anak; seperti   

            Akibat tidak jujur iia akan celaka dan dikucilkan teman-teman. Realis 

ini ada beberapa jenis; Realisme tentang binatang,  Realisme historis, 

realisme Ola Raga, atau tentang tokoh. 

 

2. Fiksi Formula 

       

          Yang dikelompokkan pada Fiksi formula adalah cerita misterius dan 

detektif, cerita romantis (kasih sayang), cerita serial . Fiksi misterius 

menampilkan kisah yang berkisar dalam kehidupan anak yang mengundang 

rasa penasaran dan ingin tahu lewat teknik yang ditampilkan pengarang. 

 Biasanya pada akhir cerita , cerita yang misteri dapat diselesaikan. Demikian 

pula dengan cerita detektif. 

 

3. Fantasi 

      Fantasi dikenal dengan “The willing suspension of disbelief“(Lukens’1999). 

Cerita fantasi dikembangkan dengan imajinasi yang berterima oleh pe  

Fiksi ini adalah fiksi spekulatif, berisi cerita yang diangkat dari dunia nyata; 

seperti bercerita tntang hewan (ikan, burung dll. Dengan bahasa yang baik 

dan menyenangkan bagi anak-anak SD) bagi pembaca anak SD. 

 

        Fiksi fantasi terdiri atas; fiksi fantasi tinggi dan fiksi sains ( . Fantasi tinggi 

cerita yang menampilkan tokoh yang meyakinkan dan konsisten). Fiksi Sains ; 

Fiksi ini adalah fiksi spekulatif, berisi cerita yang diangkat dari dunia nyata; 

seperti bercerita tentang hewan (ikan, burung , buaya, dll. ). Pengenalan 

hewan atau tanaman disampaikan dalam bentuk cerita dengan bahasa yang 

baik dan menyenangkan bagi anak-anak ( SD), sehingga tidak membosankan. 

Begitu juga selanjutnya,  fiksi jenis ini dapat dikembangkan dalam cerita tokoh 

sejarah yang dapat dijadikan panutan dalam hidup. 

 

4. Sastra Tradisional 

    Sastra tradisional (traditional literature), cerita ini berasal tradisi, kurang jlas 

kapan dimulainya, dan siapa penciptanya. Cerita ini terdiri atas 
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( fabel,dongeng rakyat, mitos ,legenda, epos), yang berupa cerita diangkat 

dari daerah. Jenis cerita ini sangat baik untuk menanamkan nilai budaya  

seperti nilai budaya bergotong royong, musyawarah dan lainnya yang digali 

dari nilai-nilai luhur budaya bangsa  di nusantara. 

 

5. Puisi 

    Puisi sama dengan penjelasan pada sastra genre umum, yang berbeda 

adalah bahasa / pilihan kata yang digunakan lebih sederhana, tidak 

mengandung makna kias yang tinggi. Puisi anak disampaikan dalam bahasa 

sederhana dan pada umumnya belum menggunakan bahasa kias. 

 

7. Non-Fiksi 

        Menurut Lukens buku non-fiksi sebagai salah satu genre sastra untuk 

anak ini, merupakan buku bacaan anak seumur SD yang berupa informasi 

yang ditulis dengan artistik yang tinggi, baik ditinjau dari bahasa, maupun 

penampilan gambar-gambar yang menarik. 

       Fiksi jenis ini dapat berisi tentang kisah nyata dalam kehidupan anak 

sehari-hari yang dapat dijadikan pelajaran hidup. Misal; perjuangan anak dari 

keluarga yang tidak mampu, tetapi dengan ketekunannya ia dapat bersekolah 

sampai berhasil dengan merebut beasiswa. 

 

Tugas/Latihan 

 

1. Apa perbedaan mendasar antara sastra imajinatif dengan sastra non-

imajinatif ? 

2. Bagaimana pendapat Anda terhadap tayangan drama yang 

ditayangkan melalui televisi, apakah patut dikatakan bagian dari karya 

sastra ? Berikan apresiasi Anda dengan berbagai alasan ! 

3. Amati 1 contoh drama, dan analisis dari sisi makna sastra ? 

4. Coba Anda rumuskan masing-masing definisi dari gendre sastra yang 

diuraikan dalam bab ini, dapat didiskusikan dengan teman ! 

5. Carilah contoh-contoh karya sastra yang termasuk genre sastra anak 

SD. Tulis karakteristiknya ! 

 



 

 

26 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

BENTUK- BENTUK (GENDRE) KARYA SASTRA SD 

 

Penantar 

        Sebagaimana halnya dalam sastra umum (dewasa), sastra anak (SD) 

pun 

Mengenal bentuk atau gendre . Gendre dapat dipahami sebagai suatu 

bentuk/macam atau tipe kesusastraan yang memiliki seperangkat 

karaktreristik umum (lukens, 2003:13). Selanjutnya Mitchell (2003:5-6) 

mengatakan bahwa  gendre merupakan suatu tipe atau kategori 

pengelompokan karya sastra yang berdasarkan atas stile, bentuk, atau isi, 

yang mengandung unsur yang membedakan dengan jenis lainnya. 

Dikemukakan contoh di sini; fiksi; di dalamnya terdapat elemen/unsur; alur, 

penokohan, setting dan lainnya, yang membuat berbeda dengan puisi.  

 

         Sehubungan dengan hal itu, di bawah ini akan disajikan gendre sastra 

anak (SD) untuk dapat dijadikan acuan dalam memahami, menulis karya 

sastra anak SD. 
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1. Sastra Anak SD Kelas Rendah 

         Sastra anak SD kelas  rendah terdiri atas berbagai genre dan dapat 

berbentuk lisan dan tulisan. Genrenya membentang mulai dari lagu-lagu 

ninabobo, syair-syair lagu anak, tembang-tembang dolanan , permainan 

huruf-huruf, buku-buku bergambar sampai berbagai certa petualangan. Selain 

diajarkan di sekolah secara formal, sastra tampaknya telah dikenal dalam 

masyarakat  sebelum anak masuk bangku sekolah, seperti lagu ninibobo 

yang ditembangkan ibu ketika mengantar anaknya tidur, cerita/dongeng yang 

disampaikan oleh ibu, atau dengan bantuan media , baik cetak maupun 

elektronik. 

         Di bawah ini akan dibicarakan berbagai sastra anak  (SD) kelas rendah 

yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sastra anak  (SD) baik 

lisan maupun tulis , khususnya dalam pengembangan materi pembelajaran di 

SD mulai kelas awal.    

 

a. Syair Lagu, Nyanyian Anak 

      Syair lagu atau tembang tidak lain adalah puisi. Jadi , lagu, atau 

tembang dapat disebut puisi yang dilagukan. Puisi yang dilagukan ini 

mengandug karya seni/ berbagai unsur keindahan yang menggunakan 

bahasa sebagai media. Keindahan bahasa puisi lagu , juga lagu – lagu 

anak dan tembang dolanan dirasakan melalui permainan bahasa , 

seperti bentuk paralelisme dan perulangan, baik berupa perulangan 

bunyi maupun kata. Melalui permainan perulangan kata terpilih akan 

dibangkitkan aspek persajakan dan irama puisi yang membuat puisi 

menjadi indah dan melodius. Perhatikan contoh puisi lagu di bawah ini; 

       Puk ame-ame 

                 Belalang kupu-kupu 

      Siang makan nasi kalau malam minum susu 

 

Kedua larik lagu di atas, terbelah menjadi dua kesatuan bunyi, mirip 

dengan pantun. Puisi lagu di atas dapat dikelompokkan menjadi; 

// Puk  ame-ame/ belalang kupu-kupu/ Siang makan nasi/ kalau malam 

minum susu/ 
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Kedua satuan bunyi pada tiap larik, memiliki pola yang sama. Itulah yang 

disebut paralelisme (gaya perulangan struktur). 

       

  Selanjutnya, kita lihat puisi lagu yang lain; 

 

        BALONKU 

        Balonku ada lima 

        Rupa-rupa warnanya 

        Hijau kuning kelabu 

        Merah muda dan biru 

        Meletus balon hijau, dor...... 

        Hatiku sangat kacau 

        Balonku tinggal empat 

        Kupegang erat-erat 

        

       (Ciptaan ; Pak Dal) 

 

Keindahan syair lagu di atas, terasa dominan pada persajakan akhir. Efek 

keindahan ditekan dengan manghadirkan bunyi; dor.....!.Bunyi tersebut 

secara kongkret mewakili bunyi letusan balon dan karena itu, mempunyai 

efek yang kuat. Biasanya ketika sampai pada lirik syair itu anak-anak ikut 

berteriak dengan suara yang lucu-lucu.. . Begitu dengan lagu “Satu-Satu” 

Ciptaan Pak Kasur. 

Puisi-puisi lagu dolanan bahasa Indonesia pada umumnya dikenali 

penciptanya, walau jumlahnya begitu banyak , karena ditulis di eramodern. 

Kandungan makna dalam puisi lagu bermacam-macam; misalnya 

berkaitan dengan kasih sayang, humor, lingkungan, dunia binatang dan 

lainnya,yang semuanya mengandung unsur pendidikan yang bermanfaat 

untuk perkembangan anak. 

 

b. Puisi Tembang Dolanan         
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      Tiap masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa 

mempunyai puisi lagu atau nyanyian yang biasa didendangkan / 

disenandungkan ketika menimang anak. Misalnya masyarakat Jawa 

dengan bahasa dan budaya Jawa memiliki lagu tembang dolanan 

misalnya; 

            

             GUNDHUL-GUNDHUL PACUL 

Gundhul-gundhul pacul-cul, gelelengan 

            Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gemblelengan, 

            Wakul glimpang segane dadi saratan, 

             Wakul glimpang segane dadi saratan. 

 

                 (Prawiradisastra, 1993:243 ) 

 

Dengan tembang lagu dolanan, dapat ditafsirkan kristalisasi nilai-nilai. Secara 

umum puisi dolanan mengandung makna yang berkaitan dengan adat-istiadat, 

budi pekerti, sopan-santun, moral dll. serta unsur kejenakaan, yang terkait 

dengan kondisi masyarakat setempat. 

Di bawah ini contoh puisi dolanan yang yang mampu memberikan fungsi 

reaktif, hiburan yang segar yang mampu mengajak anak-anak bersenang-

senang serta memberi nilai yang bermanfaat. Selain itu, anak akan 

memperoleh infut bahasa  . Puisi tersebut  berjudul “Ilir-Ilir” Konon ciptaan 

Sunan Kalijaga. 

 

         Ilir – Ilir 

         Ilir-ilir tandure wis sumilir, 
         Tak ijo royo-royo tak sungguh penganten anyar, 
          Bocah angon penekna blimbing kuwi, 
          Lunyu-lunyu peneken kanggo masuh dodotira, 
          Dodotira kemitir bedhah ing pinggir, 
          Domana jlumatana kanggo seba mengko sore, 
          Mumpung gedhe rembulane mumpung jembar kalangane, 
         Tak suraka surak hore. 

 

       (Prawiradiastra, 1993;83) 

 

c. Cerita Lisan 
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       Di samping syair lagu, dolanan , yang diberikan kepada anak di 

kelas rendah SD, bahkan sejak anak dapat berkomunikasi dengan 

lingkungannya ,anak juga sering diceritai oleh orang tuanya tentang 

berbagai cerita yang menarik. Cerita ini mulai diberikan sejak anak 

dapat memahami pembicaraan orang dewasa sekitar usia dua 

setengah tahun sampai tiga tahun. Dari ceritayang diberikan, sianak 

dapat memperoleh berbagai pendidikan; seperti sikap, moral , 

perbuatan baik dan yang buruk, yang dapat disisipkan melalui cerita. 

Tampaknya tidak ada seorang anak pun yang tidak suka dengan cerita. 

Kebiasaan seperti inilah, yang harus diteruska oleh guru di sekolah, 

ketika anak memasuki usia sekolah. Guru harus mampu memilih cerita 

yang mengandung pesan moral, disiplin dll, yang dikemas dalam cerita 

anak.  Lewat cerita, anak akan memperoleh informasi tentang dunia, 

tentang apa dan bagaimana peran bapak, ibu yang selalu menyayangi, 

manusia tidak sama, ciptaan Tuhan dll.  

         Budaya bercerita kepada anak merupakan budaya yang 

universal , sudah merupakan budaya yang turun temurun. Sastra dapat 

merangkum , menampung, menyimpan kemudian mewarisannya 

kepada generasi kemudian, terutama tentang; tradisi, pandangan hidup, 

nilai-nilai, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

budaya masyarakat yang bersangkutan. 

       Dalam hal ini Huck dkk. (1987;96 ) mengemukakan bahwa sastra 

tidak saja merefleksikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, tetapi 

juga mengantarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat kini.  

Cerita-cerita yang disampaikan, usahakan jangan cerita yang itu-itu 

saja, karena itu, dituntut kreativitas orang tua, terutama guru agar 

dapat mengarang cerita sendiri, yang sesuai dengan pesan apa yang 

akan disampaikan pada anak.   

        Misal cerita melalui tokoh binatang, jangan lagi kancil; tetapi coba 

dimulai dari binatang di sekitar kita; seperti semut; perhatikan sifatnya; 

pernahkah semut itu diam bermalas-malas ? tulis contoh sifat yang 

baik , yang dapat ditiru manusia. Demikian pula  dengan cerita dengan 

tokoh lain , dapat dikembangkan, yang sesuai dengan ajaran moral 

yang akan disampaikan. Ambil contoh  “Pisang “ apa itu pisang, apa 
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gunanya ?, bagaimana pohonnya ?, batangnya, daunnya ?   dan 

akhirnya, agar anak mencintai tanaman /lingkungan dll. 

 

d. Sastra dan Pengembangan Literasi awal 

             Pada awalnya, sebelum anak pandai membaca, tetapi anak sudah 

dapat memahami  cerita yang dituturkan ibunya atau melalui media televisi, 

gambar-gambar dan lainnya menyenangkannya. Dalam kondisi seperti itu 

anak menikmati sastra secara lisan. Pada diri anak telah terbentuk rasa 

keindahan melalui permainan kata/bahasa yang berirama dan lewt cerita 

yang dikisahkan anak tidak saja mulai mengenal sekelilingnya, tetapi juga 

mempunyai perbendaharaan kata yang semakin kaya. Pada masa ini 

sampai kelas satu, anak belum menikmati cerita tulis , karena belum 

lancar membaca, tetapi anak telah mampu memahami bahwa ada buku 

yang berisi sesuatu yang dapat membuat ia senang. Melalui buku anak 

dapat mengamati gambar yang menarik. Ini langkah awal untuk membawa 

anak beralih dari kebiasaan menyimak sastra (lisan) ke sastra tulis . Hal ini 

dapat dilakukan melalui tahapan perkenalan berikut; 

        Buku alfabet; Buku alfabet ini banyak jenisnya; antara lain; buku yang 

berjenis gambar topik, gambar puspa ragam dan gambar cerita. Huck dkk, 

membedakan jenis buku alfabet; buku gambar identifikasi; buku cerita 

singkat; teka-teki ; dan buku-buku topik.  Namun, pada dasarnya dapat 

dimulai dengan gambar benda atau binatang, yang dimulai dengan huruf 

tertentu; tujuannya untuk memperkenalkan kepada anak penekanan pada 

huruf /kata tersebut yang ditambah cerita, penekanan lagi, berulang-ulang 

sampai anak kenal dengan huruf-hurufnya dalam berbagai variasi. Cara ini 

diteruskan dalam berbagai variasi.   

  Gambar harimau     

 h                  

Harimau 

dahan        

 

 

Gambar harimau 
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g 

gajah 

gagah 

                                                    

 

 

S 

Semut 

manis 

 

Cara itu dikembangkan secara terpadu; mengamati gambar,  mengenali 

huruf dengan berbagai variasinya, bercerita tentang kehidupan bintang, 

danseterusnya. 

 

 

 

 

 

2. Sastra Anak SD  Kelas Tinggi 

     Sastra anak SD kelas tinggi di sini, maksudnya jenis-jenis karya sastra 

yang baik untuk siswa asd kelas IV, V dan VI . Adapun jenis-jenisnya akan 

diuraikan di bawah ini; 

a. Cerita Fiksi 

       Telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa  setiap orang 

menyukai sastra baik anak-anak, dewasa , bahkan orang tua sekalipun. 

Pemenuhan kebutuhan akan cerita merupakan salah satu pemenuhan 

kebutuhan batiniah yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian . 

Keseimbangan antara kebutuhan badaniah dan batiniah harus 

berkembang secara harmonis. 

       Cerita fiksi banyak mengangkat misteri tentang kehidupan baik fiksi 

anak maupun fiksi dewasa. Dengan membaca dan menikmati cerita 

fiksi , anak bukan saja memperoleh kenikmatan cerita dan pemenuhan 

Gambar gajah 

Gambar semut 
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rasa ingin tahu, melainkan juga secara tidak langsung anak belajar 

tentang kehidupan . Kenikmatan akan kebutuhan batiniah tersebut, yang 

oleh Aristoteles disebut sebagai katarsis. 

      Cerita fiksi anak (SD) ; Cerita fiksi anak merupakan cerita  yang 

berisi misteri kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan anak. 

Maksudnya , sesuatu yang menjadi isi ungkapan dan yang ingin 

disampaikan penulis kepada pembaca , yang isinya dijalin dalam sebuah 

rangkaian alur yang menampilkan berbagai peristiwa dan tokoh yang 

jalin menjalin , yang dikemas dalam bahasa narasi dan dialog. Dalam 

cerita fiksi mesti menampilkan tokoh-tokoh cerita. Tokoh itu dalam cerita 

anak, tidak harus tokoh anak Jadi; tokoh fiksi boleh siapa saja , namun 

mesti berkisar tentang kehidupan anakk saja , tetapi dapat juga tokoh 

orang tua , guru, kakak dll. Sesuai dengan kehidupan nyata, bahwa 

anak tidak hidup terisolasi, melainkan berbaur dengan siapa saja yang 

dijumpai. Dalam fiksi menampilkan dunia dalam kata-kata.  

        Karakteristik fiksi anak (SD), sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan fiksi pada umumnya. Hanya saja fiksi anak mengisahkan 

tentang kehidupan yang terjangkau oleh anak-anak sesuai dengan 

tingkat perkembangan kejiwaannya. Hal itu mencakup berbagai segi 

antara lain; aspek emosi, moral, perasaan, pikiran, serta diekspresikan 

dalam bentuk –bentuk kebahasaan yang dapat dipahami oleh anak-anak 

seusia SD.  Jadi tokoh fiksi anak boleh siapa saja , namun mesti 

berkisar tentang kehidupan anak yang menjadi pusat perhatian  dan 

pusat pengisahan atau fokalisasi.   

Jenis-Jenis fiksi anak SD antara lain 

a. Novel dan Cerpen 

       Novel biasanya terbit sendiri dalam sebuah buku. Cerpen pada 

umumnya dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar. Novel dan 

Cepen ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah ;sama-

sama dibangun oleh unsur instrinsik yang sama (penokohan, alur, latar, 

tema, moral, sudut pandang dll. Perbedaanya adalah; terletak pada 

pengembangan cerita. Cerpen bisa dibaca sekali duduk. Novel tidak 

mungkin demikian. Dalam Novel berbicara mendetil dan pangjanglebar, 
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karenanya dapat menampilkan banyak tokoh. Cerpen biasanya 

tokohnya terbatas yang difokuskan pada kesan tunggal. 

 

b. Fiksi Realistik (Realistik Fiction) 

 

           Fiksi Realistik adalah cerita yang berkisah tentang isu-isu 

pengalaman kehidupan anak secara nyata. Cerita fiksi realistik 

menampilkan model kehidupan sehari-hari seorang anak, misalnya 

bagaimana kisah kehidupan seorang anak pemulung yang berjuang 

untuk dapat bersekolah. Perjuangan dalam kehidupan yang 

menggambarkan hubungan antarsesama yang begitu kompleks. 

Berbagai hal dan peristiwa dalam fiksi ini secara kongkret ada dan dapat 

terjadi. Dalam cerita realistik ini berusaha menampilkan pemahaman 

kehidupan kepada anak-anak secara penuh dan komprehensif, 

kehidupan yang penuh problematika yang dapat dijadikan pembelajaran 

bagi anak. 

Macam Fiksi Realistik; cerita petualangan ; mengangkat berbagai kisah 

petualangan seperti naik gunung,mengikuti aliran sungai, tersesat dan 

diselamatkan; cerita keluarga; seperti kisah anak pemulung yang 

berjuang untuk membantu ibu seperti “Masih ada Hari Esok (Pipiet 

Senja).  

 

c. Fiksi Fantasi (Fantastic Fiction) 

Cerita fantasi adalah cerita yang dikembangkan  dengan 

menghadirkan sebuah dunia lain di samping dunia realitas. Cerita 

fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, karakter, dan 

lainnya, yang kebenarannya diragukan, baik seluruh cerita maupun 

hanya sebagian cerita. Menurut Huck dkk. Cerita fantasi merupakan 

cerita yang menyuguhkan makna lebih dari sekadar yang dikisahkan. 

Cerita fantasi menampilkan cerita yang derajat kebenarannya 

diragukan. Kebenaran di sini yang dikaitkan dengan logika realitas 

sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya 

ada tokoh manusia yang bisa terbang, bicara dengan binatang, 
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dengan bunga-bunga , atau melakukan hal-hal tertentu yang luar 

biasa di luar jangkauan nalar manusia. Misalnya; Polah Bidadari 

Kecil (R. Nuralam), Andi an Prajurit Semut (Vinny Agustina). 

 

d. Fiksi  Historis (Historical Fiction) 

Fiksi Historis merupakan sebuah cerita yang mengungkapkan 

tentang peristiwa – peristiwa yang luar biasa atau gambaran yang 

bersifat historis atau gambaran tentang kehidupan masa lalu (Karr, 

Via Mitchell, 2003;274). Jadi dengan jelas dikatakan bahwa fiksi 

historis menggunakan tokoh dan peristiwa yang dikenal dalam 

sejarah. Dalam cerita ini disajikan fakta sejarah yang diramu dengan 

imajinasi . Fakta ini tetap harus mengandung kebenaran sejarah. 

Cerita fiksi historis haruslah didukung oleh penggambaran latar yang 

secara tepat dan meyakinkan sesuai dengan perkembangan 

kebudayaan yang ada. Misalnya; jika cerita masa lalu Pangeran 

Diponegoro (Raden Mas Antawirya ) , maka pakaiannya , 

perlengkapan lainnya harus disesuaikan dengan Pangeran 

Diponegoro sebenarnya. Akan sangat mengganggu jika Pangeran 

Diponegoro digambarkan dengan memakai celana jin. 

Hal yang mirip dengan fiksi historia adalah fiksi biografi, sama-sama 

berangkat dari fakta. Contoh yang dapat dikemukakan adalah; Buku 

cerita para wali, “Wali songo “ karangan Arman Arrosi; 1993. Selain 

itu buku kisah para nabi, misalnya ; Kisah nabi Muhammad SAW ., 

dan buku serial para nabi lainnya.  

Fiksi jenis ini akan sangat baik jika diterapkan dalam penulisan 

peristiwa yang berhubungan dengan sejarah bangsa. Dengan 

demikian anak tidak akan bosan membacanya. 

 

e. Komik Sastra Anak 

      Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan 

yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas 

dengan paduan kata-kata  (Franz & Meier, 1994;55). 
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Seluruh teks dalam komik disusun sesuai hubungan gambar  

(lambang visual) dan kata-kata untuk menjelaskannya, melengkapi, 

memperdalam penyampaian gambar dan teks secara keseluruhan . 

Tulisan yang berupa kata-kata, biasanya ditulis  dalam bentuk balon-

balon yang dikreasi sedemikian rupa sehingga serasi dengan 

gambar-gambar. Balon-balon teks itu, dapat berupa ujaran, pikiran/ 

perasaan tokoh , namun dapat pula berisi deskripsi singkat tentang 

sesuatu. Sebagaimana halnya dengan genre sastra anak lainnya, 

komik  dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi , sarana untuk 

menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sesuatu yang dimaksud, 

baik berupa cerita, pesan sampai pada pengenalan sesuatu yang 

bersifat ilmiah, yang dikemas dalam bentuk cerita komik yang ringan 

dan bahkan menghibur. 

        Saat ini di Indonesia begitu banyak cerita komik produk 

mancanegara terutama dari Jepang. Guru sebagai pendidik harus jeli 

memilih jenis komik yang mengandung pesan positif untuk anak SD.  

 

Tugas dan Latihan 

A.Tugas Individu 

1. Tulislah satu contoh cerita lisan yang pernah Anda dengar , baik 

langsung/tak langsung dari orang tua/nenek ketika masih kanak-kanak ! 

2. Buat 1 model pengembangan literasi untuk anak kelas satu dengan 

penekanan pada huruf tertentu ! 

B.Tugas Kelompok 

      Bentuk kelompok terdiri atas @ 5-orang  

3. Pilihlah 1 contoh fiksi untuk anak SD kelas tinggi yang ada, lalu tentukan 

unsur intrinsiknya secara lengkap dan benar ! Presentasikan ke depan 

kelas 

4. Pilih 1 contoh sejenis dolanan dari daerahmu masing-masing, kemudian 

mainkan di depan kelas, lengkapi dengan media/ alat bantu yang 

mendukung untuk pendidikan  ! 
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BAB VI 

PEMILIHAN BACAAN SASTRA UNTUK   

ANAK ( SD) 

 

PENGANTAR 

         Anak , khususnya anak SD kelas rendah (kelas 1,2 dan 3 ), belum 

dapat memilih bacaan sastra yang baik  untuk dirinya. Anak akan 

membaca bacaan apa saja yang ditemuinya. Agar anak dapat 

memperoleh bacaan yang sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, 

orang tua/ guru harus mampu mengevaluasi bacaan yang cocok untuk 

disediakan bagi anak secara hati-hati, baik itu di rumah dan sekolah.    

          Pemilihan bacaan harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan 

dengan tahap perkembangan kejiwaan anak . Hal tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut; 

1. Pertimbangan Perkembangan Intelektual 

Perkembangan Intelektual ini (kognitif) anak, pada umumnya merujuk 

pada teori Jean Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan 

intelektual merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan 

kematangan anak, yang membedakan dalam empat tahap sebagai 

berikut; 

Pertama; Tahap sensori-motor (0 – 2 tahun);Dalam usiu 1,5 – 2 

tahun ; anak menyukai aktivitas atau permainan bunyi yang 

mengandung perulangan-perulangan yang ritmis. Anak menyukai 

bunyi-bunyian yang bersajak dan berirama. Bunyi-bunyian itu dapat 

berupa nyanyian, kata-kata yang dinyanyikan. Bunyi-bunyian ritmis 

akan memicu rasa keindahan pada diri anak. Permaian bunyi yang 

berwujud repitisi dan keritmisan merupakan dasar penting bagi 

bangunan sebuah sajak. 
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Kedua; Tahap Praoperasional  (2 – 7 tahun) 

Dalam tahap ini anak mulai dapat  “mengoperasikan” sesuatu yang 

sudah mencerminkan  aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata 

bersifat fisik. Karakter pada tahap ini antara lain; 

(i) Anak mulai mengaktualisasi diri lewat bahasa, bermain, 

menggambar (mencoret-coret), (ii) Jalan pikiran anak masih 

egosentris , menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian, anak 

belum bisa menempatkan sesuatu dari sudut pandang orang lain. (iii)  

Anak menggunakan simbol lewat gerakan tertentu dan kemudian lewat 

bahasa dalam pembicaraan. (iv). Anak mengalami proses asimilasi 

tentang sesuatu yang didengar, dilihat, dan dirasakan , dengan cara 

menerima ide-ide dalam bentuk skema dalam kognisinya. Pada masa 

ini; buku-buku yang ditampilkan dsalam bentuk buku-bukuyang 

menampilkan gambar yang menarik, buku yang memberi kesempatan 

kepada anak untuk memanipulasinya , buku cerita yang menampilkan 

tokoh dan alur yang mencerminkan tingkah laku dan perasaan anak. 

 

Ketiga; Tahap Operasional kongkret (7 – 11 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai memahami logika secara stabil. Karakteristik 

anak pada masa ini antara lain; (i)  Anak dapat membuat klasipikasi 

sederhana , mengklasifikasi objek  berdasarkan sifat-sifat umum , 

misalnya klasifikasi warna,  klasifikasi karakter tertentu. (ii) Anak dapat 

membuat urutan sesuatu secara semestinya, menurut abjad, angka , 

besar-kecil, dll. (iii) Anak mulai dapat mengembangkan imajinasi ke 

masa lalu dan masa depan. (iv) anak mulai dapat berpikir argumentatif 

dan memecahkan masalah sederhana , ada kecenderungan 

memperoleh ide-ide sebagaimana layaknya orang dewasa, namun 

belum mampu berpikir abstrak karena jalan pikirannya masih kongkret. 

          Dari karakteristik di atas, maka implikasi terhadap  buku-buku 

bacaan memiliki karakterisik sebagai berikut; (i) Buku-buku bacaan 

narasi yang mengandung urutan logis dari sederhana ke yang 

kompleks. (ii) Buku-buku bacaan yang menampilkan cerita sederhana , 

baik pengisahan maupun tokoh yang dilibatkan. (iii) Buku-buku bacaan 
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yang menampilkan berbagai objek gambar secara bervariasi, mungkin 

berbentuk diagram atau model sederhana. (iv) Buku bacaan narasi 

yang menempilkan narator yang mengisahkan cerita . Anak sudah 

dapat menafsir tokoh yang antagonis , protagonis dan memeridiksi 

kelanjutan cerita. 

 

Keempat; Tahap Operasional formal ( 11 – 12 tahun) 

Tahap ini adalah tahap awal adolesen, anak sudah mampu berfikir 

abstrak. Karakteristik penting dalam tahap ini antara lain; (i)  Anak 

sudah mampu berfikir ilmiah, teoretis dan berargumentasi .(ii) Anak 

sudah mampu mengikuti buku yang beralur cerita ganda (berplot dan 

subplot, yang membawa anak untuk memahami persoalan (konflik) dan 

karakter yang lebih kompleks. 

 

2. Perkembangan Moral 

Perubahan-perubahan penilaian moral pada anak adalah sebagai 

berikut; (i) Anak masih terikat aturan yang dubuat orang dewasa. 

Penilamata anak  terhadap baik dan buruk , masih berdasarkan pada 

kemungkinan adanya hukuman atau hadiah. (ii) Penilaian tingkah laku 

dalam kaca mata anak , hanya dapat dibedakan ke dalam baik dan 

buruk. (iii)   Penilaian anak terhadap suatu tindakan cenderung 

didasarkan pada konsekuensi yang terjadi kemudian tanpa 

memperhatikan pelakunya. (iv) Pandangan anak terhadap tingkah laku 

buruk didasarkan dengan hukman berjalan bersama, semakin besar 

kesalahannya , semakin berat hukumannya. 

         Kemungkinan mplikasinya terhadap buku bacaan sastra antara 

lain; (i) Pemilihan bahan bacaan sastra untuk anak, harus disesuaikan 

dengan karakter anak. Misalnya ; bacaan untuk anak yang berusia 4, 5 

tahun, akan baik jika dipilihkan bacaan yang dapat melatih anak untuk 

bertanggung jawab dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan 

sosial yang berlaku, yang tentunya di malai dari gambar yang sesuai. 

(ii) Pilihkan buku bacaan sastra yang menawarkan unsur moral . 

mengandung nasihat tentang moral sebagai mode dalam kehidupan. 
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3. Perkembangan Emosional dan Personal 

Moslow (via Huck dkk;1987;60), melalui penelitiannya menunjukkan 

bahwa perkembangan personalitas anak melalui hierarki kebutuhan , 

yaitu dari kebutuhan dasar untuk survival ke kebutuhan kemanusiaan 

yang lebih tinggi dan unik. Kebutuhan tersebut antara lain sebagai 

berikut; (i) kebutuhan psikologis. (i) keselamatan, (iii) Cinta dan kasih 

sayang, (iv) kepemilikan terhadap seseorang, (v) penghargaan, (vi) 

aktualisasi diri, (vi) Kebutuhan untuk tahu dan paham, (vii) estetis. 

Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan emosional dan 

personalitas, Erickson (1991; 32) , mengemukakakan ada delapan 

tahap sebagai berikut; (i)  Kepercayaan versus ketidakpercayaan, (ii) 

Kemandirian versus rasa malu dan ragu, (iii) Prakarsa versus 

kesalahan, (iv) Kerajinan, kepandaian versus rendah diri, (v) Identitas 

versus kebingungan, (vi) Keintiman versus isolasi, (vii) Generativitas 

versus stagnasi, (viii) Integritas versus keputusasaan. 

Kemungkinan implikasi dari tahapan di atas  dalam pemilihan buku 

bacaan sastra adalah; Masalah yang terkandung dalam bacaan 

tersebut sebaiknya mampu memberikan kepuasan kepada anak yang 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Contoh; Anak pada masa 

awal adolesen akan lebih menyukai bacaan yang berisi kesuksesan 

seorang anak atau kelompok anak dalam petualangan pencarian, 

penemuan sesuatu . selain itu anak akan menyukai cerita yang 

berkisah tentang kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan 

yang dihadapi. 

   

        4.Perkembangan Bahasa 

Noam Chomsky;  Seorang linguis “penemu” teori tata bahasa 

generatif transformasi, berkeyakinan bahwa dalam diri anak terdapat 

semacam “alat” yang berfungsi sebagai sarana memperoleh bahasa. 

Anak secara alami ,yang dikenal dengan Language Acquisition 

Devices (LAD). LAD menurut Chomsky dapat digunakan untuk 
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menerangkan apa yang terjadi di dalam diri anak , sehingga secara 

ajaib anak memperoleh kemampuan bahasa secara cepat. 

Kemampuan ini melalui tahap-tahap tertentu. 

Sebagai implikasi dari teori di atas dalam pemilihan bacaan sastra 

untuk anak (SD),  maka yang terutama adalah;  Bahwa pemilihan 

bahan bacaan harus didasarkan pada materi yang dapat dipahami 

anak. Ditulis dengn bahasa yang sederhana, dengan 

mempertimbangkan kosa kata, struktur , dan sekaligus berfungsi untuk 

meningkatkan kekayaan kosa kata dan kemampuan berbahasa anak. 

Ada beberapa pertanyaan sebagai alat bantu dalam 

memepertimbangkan bahan bacaan untuk anak (SD) khususnya, 

sebagai berikut;  (i) Apakah secara intelektual anak sudah dapat 

memahami materi cerita itu ?. Apakah secara kebahasaan anak sudah 

mampu memahami isi bacaan ?, Apakah struktur organisasi isi cerita 

itu sudah dapat dijangkau oleh anak ?, dan seterusnya. 

 

5. Pertumbuhan Konsep Cerita 

Perkembangan kebahasaan anak  sejalan dengan perkembangan 

intelektual  dan aspek-aspek  personalitas yan lain. Kenyataan ini 

dapatdigunakan sebagai pijakan pemahaman bahwa dalamusia itu 

anak mulai dapat memeroduksi bahasa, dapat menerima dan 

mengembangkan pemahaman tentang dunia. Salah satunya 

sarananya melalui cerita. Mulai umur 3-4 tahun anak pada umumnya 

sudah mulai minta dibacakan buku cerita, jika ia sering melihat orang di 

sekelilingnya melakukannya. Hal ini merupakan kebutuhan anak untuk 

melihat dunia melalui buku cerita. 

       Perkembangan pemahaman struktur cerita pada anak menurut 

penelitian Applebee  (1987; 62-63) , yang antara lain sebagai berikut;  

Anak usia  lima tahun sudah mampu mengorganisasikan berbagai 

peristiwa dan objek ke dalam tema , hubungan yang bermakna , untuk  

menghasilkan cerita yang sebenarnya. Selanjutnya Applebee menggali 

pemahaman anak tentang hubungan antara cerita dengan kenyataan 

sebenarnya. Applebee mengajukan pertanyaan dari cerita Cinderella 

pada anak-anak di sekolalah London; “Di mana Cinderella hidup ?” 
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ternyata baru ada jawaban dari anak yang berumur 9 tahun, yang 

menjawab antara lain; “Cinderella bertempat sangat jauh.”, ada lagi 

yang menjawab  “ Itu hanya cerita tidak ada sungguh-sungguh.”  Jadi , 

dalam usia ini anak sudah mampu membedakan antara cerita dengan 

hal yang faktual ada dan terjadi. Sedangkan pada usia sebelumnya, 

anak masih menganggapnya sama. 

       Selanjutnya, jika diperhatikan setelah selesai membaca sebuah 

bacaan, ada kalanyasi anak menceritakan isi cerita dengan 

menunjukkan sikap/reaksinya terhadap cerita itu. Jika dipancing apa 

koentarnya, maka kadang-kadang muncul kata-kata; Ceritanya sedih, 

kasihan si comot (nama tokoh), neneknya jahat dll. Hal ini 

menunjukkan bahwa  tanggapan anak lebih bersfat emosional (Huck 

dkk.1987;17). Untuk itu, maka guru, orang tua, atau pihak-pihak terkait, 

haruslah kritis memilih baaan cerita sastra yang sesuai dan efektif 

untuk anak.  

       Banyak genre satra anak yang ada, seperti yang dikemukakan 

pada bagian terdahulu, maka dalam hal ini yang harus dicermati 

adalah; kriteria untuk buku cerita bergambar, puisi anak, cerita realistik, 

fantasi, cerita tradisional, dan bacaan nonfiksi lainnya, tentu berbeda. 

Pemilihan kriteria buku bacaan satra anak haruslah menakup 

keseluruhan aspeknya.  Aspek-aspek pada fiksi misalnya , yang harus 

dicermati meliputi; (i) Alur cerita; bagaimana pengembangan isi 

cerita ?, sesuai dengan anak usia berapa (lihat perkembangan 

psikologis anak), ;(ii) Urutan penyajian; adakah hubungan sebab 

akibat antarunsur peristiwa ? alur cerita untuk anak harslah alur 

kronologis dan sederhana. (iii). Penokohan ; dapat berupa tokoh 

manusia , tokoh binatang   atau tumbuhan; dapat berjalan bersama, 

misalnya dalam cerita “Bajing yang cerdik “ Dikisahkan seorang tokoh 

manusia , dapat berinteraksi dengan binatang dan tumbuhan.  

(iv) Tema dan Moral; Aspek tema dan moral dalam cerita sering 

bersifat tumpang tindih, dalam arti pernyataan tema juga sekaligus 

pernyataan moral., atau sebaliknya.Tema yang menyarankan ajaran 

moral tertentu yang bersifat praktis , pada hakikatnyamoral juga. Moral, 
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meupakan ajaran yang diberikan, yang langsung ditunjukkan secara 

kongkret lewat sikap dan tingkah laku tokoh cerita. 

Tema selalu berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Tema 

dalam cerita , bersifat subjektif, dan dalam cerita anak sebaiknya 

berkaitan dengan moral Misalnya; Tema “ Orang yang suka berbohong, 

akan dijauhi oleh orang lain.” Moral yang ingin disampaikan adalah;” 

Janganlah suka berbohong seperti tokoh cerita itu, nanti dijauhi oleh 

orang lain.” 

         Tema berfungsi untuk mengikat cerita secara keseluruhan, 

sehingga menjadi sebuah keseluruhan yangindah. Tema menjiwai 

isi cerita itu, dan diungkap secara implisirt. Untuh mengetahui tema 

suatu cerita, maka cerita tersebut, harus dipahami dahulu secara 

keseluruhan. 

          Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemilihan buku 

bacaan sastra untuk anak (SD) adalah unsur “hiburan “. Apapun    

tema dan moral yang ingin disampaikan haruslah dapat menghibur 

anak. Karena buku bacaan sastra tidak sama dengan buku pelajaran. 

Unsur tema dan moral hanya dimunculkan secara implisirt, seperti 

yang telah diuraikan di atas.  Apupun wujud tema yang diangkat dalam 

cerita anak khususnya harusnya merupakan “sebuah kebenaran yang 

harus diperjuangkan “. Diperjuangkan lewat logika cerita. Kebenaran 

sesuai dengan hati nurani,  dan hati nurani selalu menolak sesuatu 

yang menyimpang, yang jahat, yang buruk, atau yang melanggar nilai-

nilai kemanusiaan. Lekens (2003;9) menegaskan bahwa sastra anak 

adalah sebuah kebenaran yang signifikan yang diekspresikan lewat 

sastra dengan elemen dan bahasa yang layak serta mengesankan . 

Sastra hadir untuk mengusung , menunjukkan dan mengekspresikan 

kebenaran. 

 

Di manakah Bacaan Sastra Anak (SD) dapat Diperoleh ?  

     Pertanyaan di atas untuk membantu paraaan sastra anak  guru 

/orang tua mendapatkan bacaan yang cocok untuk anak (SD), baik 

bersifat individu maupun kelompok (perpustakaan).  
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      Dewasa ini untuk memperoleh bacaan sastra anak dapat di peroleh 

di toko-toko buku yang disediakan rak-rak  , yang terdiri atas berbagai 

genre . Untuk bacaan anak usia awal sekolah pun sudah banyak 

tersedia. Misalnya, buku Mengenal Huruf sambil Mewarnai  

     Karya Mondy  Risutra yang berisi gambar-gambar binatang dan 

aktivitas tertentu ( 5 – 6 ) tahun. Buku ABCD Binatang. Mewarnai sambil 

belajar abjad, dll. Buku-buku kumpulan dongeng, cerita rakyat dari 

berbagai daerah.  Selain itu,  cerita-cerita yang tersebar dalam majalah, 

misalnya; Kumpulan dongeng bobo, Anak Sholeh , Kids Fantasi , dan 

lainnya.   

        Dalam kelompok buku terjemahan , dapat diperoleh seperti buku 

serial novel, Harry Pooter  (Karya J.K.Rowling), buku serial Goosebumps 

( karya R,I,Stine ), dll. Semua buku cerita tersebut, harus dinilai 

berdasarkan pertimbangan pemilihan buku untuk anak (SD) seperti yang 

diuraikan di atas.  

Tugas dan Latihan 

1. Unsur apa yang dijadikan pertimbangan dalam memilihkan cerita          

untuk anak (SD) ? 

2. Coba anda tulis sebuah cerpen untuk anak (SD) kelas III atau IV 

dengan menjelaskan unsur intrinsiknya, sesuai dengan norma-norma 

cerita untuk anak SD minimal 1 halaman folio ! 
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BAB VI 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR 

 

Pengantar  

      Pembelajaran sastra di sekolah dasar dapat diklasifikasikan dalam tiga 

macam, yakni; (i) Pembelajaran fiksi, (ii) Pembelajaran puisi dan, (iii) 

Pembelajaran drama. Ketiga bentuk sastra ini harus disajikan guru secara 

apresiasi. Oleh karena itu guru harus mampu mencari materi yang tepat, 

menyusun, menyajikan kegiatan yang bersifat kreatif positif dengan materi 

sastra yang telah dipilih. Pembelajaran sastra di SD, pada dasarnya  

bertujuan membina apresiasi anak SD terhadap karya-karya sastra, 

sehingga anak dapat mengembangkan kearifan, kejelian, ketelitian untuk 

menangkap isyarat-isyarat dalam kehidupan yang tercermin dalam karya 

sastra . jika apresiasi telah tumbuh pada diri anak , maka akan memberikan 

dampak yang positif terhadap anak , yang akan dibahas berikut ini. 

 

1. Nilai Sastra bagi Anak 

1). Sastra akan memberikan hiburan, rasa senang, gembira dan kenikmatan 

       kepada anak – anak. Dengan kegembiraan yang tumbuh dari sastra, 

maka akan memunculkan keinginan untuk menikmati hasil karya sastra, 

yang dimulai dari kesenangan menyimak, lalu membaca, dan akhirnya 

meningkatkan minat baca. Jadi orang tua, guru , harus mampu memupuk 

dan menumbuhkembangkan apresiasi baca, melalui pengenalan apresiasi 

sastra secara bertahap. 

2). Sastra mengembangkan imajinasi anak; membantu anak-anak 

memikirkan alam, insan, pengalamam, atau gagasan dengan dengan 

berbagai cara. Karya sastra yang baik, dapat memancing rasa ingin tahu 

anak . Sastra sering memberikan jawaban terhadap pertanyaan; 

“ bagaimana, apa jadinya, jika.......” 

3). Sastra  dapat memberikan pengalaman , seolah-olah si anak sendiri 

yang mengalami; seperti petualangan, perjuangaan dalam menghadapi 

rintangan. 
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4). Sastra , dapat mengembangkan wawasan sang anak menjadi perilaku 

insani. Melalui karya sastra luas dan membuat anak mengerti dunia. 

 anak dapat membayangkan dan merasakan keindahan serta anak dapat 

merasakan kesadaran mengenai kehidupan orang /bangsa lain sekali pun, 

yang tidak sekaligus dapat ditemukan sekaligus dalam buku apapun.  

 

2. Nilai Sastra bagi Pendidikan Anak-Anak (SD) 

 

(1).  Membantu perkembangan bahasa anak; dengan mengajak anak 

bergaul dengan sastra, baik lisan maupun tulisan ,akan memberikan 

dampak positif tehadap perkembangan bahasa anak. Melalu menyimak 

atau membaca karya sastra , secara sadar ataupun tidak sadar 

pemerolehan bahasa anak akan meningkat. Bertambahnya kosa kata, 

maka akan meningkat pula keterampilan berbahasa anak. Dengan 

demikian jelas bahwa sastra berfungsi untuk menunjang perkembangan 

bahasa anak-anak, khususnya anak SD. 

   (2) Membantu Perkembangan Kognitif Siswa 

          Bahasa mempunyai  hubungan erat de.ngan penalaran dan pikiran 

          anak-anak. Kian terampil mereka berbahasa, maka akan  kian terampil 

          pula mereka berfikir. Kognisi atau penalaran anak-anak yang  

         dikembangkan melalu media sastra , antara lain ;  mengamati,    

         membandingkan, mengelasifikasikan , menghipotesiskan, 

         mengorganisasikan, merangkum, menerapkan dan mengeritik. ( Strick – 

         land 1977; 55). 

(3) Perkembangan Kepribadian 

Sastra mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian 

sang anak. Tokoh-tokoh dalam karya sastra secara tidak sadar akan 

mendorong atau mempengaruhi anak-anak mengendalikan berbagai 

emosi, misalnya; benci,cemas, khawatir, takut, bangga, angkuh, 

sombong dan lainnya. Bahkan untuk menolong anak-anak 

menghilangkan  “strees “ telah dipergunakan  “ bibliotherapi ” , yaitu 

suatu interaksi antara pembaca dan sastra, ternyata hasilnya 

memuaskan. 
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(4) Perkembangan Sosial   

Istilah sosialisasi mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk 

anak-anak dalam membentuk prilaku , norma-norma, dan motivasi , yang 

selalu dipantau erta dinilai oleh keluarga dan kelompok budaya mereka. 

Anak-anak harus belajar mengikuti cara-cara hidup kelompok mereka 

dengan menuruti aturan-aturan yang berlaku. Ada tiga proses yang 

sangat berpengaruh dalam sosialisasi dalam dunia anak-anak: 

Pertama; Proses hadiah dan hukuman. Orang tua/ orang dewasa kerap 

kali memberikan hadiah kepada anak-anak atas prilaku yang baik, 

sebaliknya, memberi hukuman atas prilaku yang tidak baik. Hal ini 

bermakna, anak-anak disuruh melakukan hal-hal yang baik dan 

melarang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kedua; Proses imitasi/ 

peniruan;  Anak-anak meniru/menyontoh prilaku atauresponsi orang 

dewasa atau teman sebaya, pada masa ini anak. Belajar tentang prilaku 

yang berterima dalam budaya ; Ketiga; Proses Identifikasi; Proses ini 

menuntut ikatan emosional dengan model-model yang ada . Anak-anak 

ingin agar pikiran, perasaan, dan sifat-sifat mereka sama dengan model 

yang disukai. Karena itu, dala karya sastra yang dipilih untuk anak (siswa 

SD) hendaknya menampilkan tokoh model yang dapat membawa anak-

anak ke arah yang baik dan benar, sesuai dengan norma yang berlaku. 

 

3. Tahapan  Pembelajaran sastra di Sekolah Dasar 

Setelah Anda mengetahui bagaimana pemilihan karya sastra yang baik 

untuk anak SD, serta dampaknya kepada mereka, maka pada bagian 

ini yang perlu Anda pahami,  sampai Anda dapat menerapkannya 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran di SD, adalah tahapan dalam 

pelaksanaan proses pembelajarannya yang antara lain sebagai berikut; 

 

1). Tahap Penikmatan 

     Tahap ini diawali sejak masa praoperasional (anak umur 3-7 tahun) 

      Anak SD) diajak menikmati/ mendengarkan cerita, puisi syair lagu 

      Drama anak-anak ,dll.  Secara reseftif, yaitu; menyimak, 

       menonton, sehingga timbul rasa senang, gembira, puas, bahagia 

pada diri siswa secara perlahan-lahan, dan akhirnya mereka mengenal 
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dan bersahabat dengan karya sastra , serta muncul rasa rindu dan 

cinta. 

Di SD ini dimulai oleh guru sejak kelas awal Kelas I SD). Setelah 

kegiatan reseptif, guru mengajak anak-anak mengapresiasi karya 

sastra yang baru saja didengar/ditonton secara sederhana (sesuai 

dengan dunia anak) 

 

2). Tahap Penghargaan 

       Pada tahap ini, anak-anak (siswa SD), kelas awal; diajak setengah 

aktif;  Bagaimana menimbulkan rasa kekaguman; misalnya; 

menanyakan tentang tokoh yang menjadi idola, atau sebaliknya; 

Pemberian rasa pujian, bila anak dapat menjawab pertanyaan yang 

berupa umpan balik dari karya sastra yang baru dinikmatinya. Dari 

kegiatan ini, kadang-kadang pada diri siswa muncul rasa ingin ikut 

memiliki atau menguasai hasil karya tersebut, sehingga muncul 

penghargaan terhadap karya sastra. Misalnya; Menyayangi buku-buku 

fiksi, puisi maupun drama. Mereka akan menempatkan karya itu sesuai 

dengan fungsinya, dan ikut memeliharanya. 

 

3). Tahap Pemahaman  

       Rasa ikut memiliki, yang muncul pada tahap dua anak-anak SD 

tampak menyayangi buku bacaan seperti buku bacaan ditempatkan 

ditempat yang ditentukan, selesai membaca dirapikan dan ada arah 

mengoleksi buku. Selanjutnya, tahap ini diteruskan dengan tahap 

memahami, karena anak-anak (SD) telah merasakan mampu 

memahami/ mengartikan makna yang terkandung dalam karya sastra. 

Pemahaman ini ditekankan pada pemahaman unsur intrinsik dan 

ekstrinsik karya sastra, misalnya; tentang tokohnya; siapa tokoh yang 

baik dan yang jahat, mengapa demikian ? , settingnya; Di mana 

peristiwa itu terjadi (fiksi ) dan drama; Jika puisi dapat dikemukakan 

pertanyaan “ apa yang dirasakan oleh penulis dalam puisi itu ? dan 

seterusnya . Tahap ini baru dapat dimulai di kelas III SD.  
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4). Tahap Penghayatan 

 

      Jika telah tumbuh pemahaman terhadap unsur intrinstrinsik dan 

ekstrinsik pada karya sastra, seperti yang digambarkan pada tahap 

ketiga di atas, maka guru dapat melanjutkan ke tahap penghayatan.  

Kegiatannya antara lain; menganalisis tema, memfarafrase isi puisi ke 

dalam fiksi, drama atau sebaliknya.  

      Berdiskusi tentang nilai-nilai yang tekandung dalam karya tersebut. 

Hal ini penekanan pada penanaman/ pembentukan karakter. 

Selanjutnya, mengeritik tentang masalah yang kurang baik terutama 

sikap pelaku/ tokoh.  Selain itu, dapat juga kegiatan siswa 

membandingkan antara satu karya dengan karya lainnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan di kelas tinggi SD (kelas IV, V, dan VI ). 

 

5).Tahap Implikasi 

Pada tahap ini anak-anak (SD) telah dapat diberi kesempatan 

menuangkan ide-ide yang diketahuinya; seperti peristiwa-peristiwa 

yang dialami baik langsung maupun tidak langsung. Hal itu dapat 

diambil contoh peristiwa banjir; Siswa dapat diajak mengingat sebelum 

banjir, saat banjir dan dampak apa setelah banjir. Melalui pendekatan, 

metode yang tepat sisda tidak kesulitan mengungkapkan dalam 

kegiatan mengimplikasikan kreativitas mereka dalam bidang sastra, 

melalui penggalian apa-apa yang sudah diketahui sesuai dengan minat 

siswa masing-masing. Kegiatan ini dapat diarahkan guru sesua dengan 

minatnyai; yang menyenangi puisi ; bentuk kelompok puisi, drama 

bentuk kelompok drama ,dan akan lebih baik dengan membentuk 

sanggar; yang menyenangi cerita, maka diarahkan  menulis fiksi, 

cerpen ; maka diadakan pembinaan ;  dapat bersifat ekstra kurikuler. 

 

Tugas/ Latihan 

1. Coba Anda jelaskan pengaruh karya sastra terhadap perkembangan 

    Kepribadian/ moral anak di kelas awal SD  !   

      2.    Apakah anak kelas II SD sudah dapat memiliki apresiasi terhadap 

           karya sastra ! , jika ia/ tidak beri contoh  dengan penjelasan ! 
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      3.     Salah satu nilai sastra bagi anak  (SD) adalah dapat  

 

                    imajinasi itu dibina / dikembangkan ?    

             

  

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VII 

                       KEGIATAN BERSASTRA RESEFTIF 

 

 

Pengantar 

Pada bagian ini  akan disajikan cerita fiksi, untuk dijadikan latihan 

bersastra secara reseptif. Peserta didik  memilih karya sastra anak 

yang ada untuk ditelaah tentang kekurangan, kelebihan sesuai dengan 

unsure sastra anak; kemudian dikomentari, diberi saran dll. 

 

1. Bacalah  cerita di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang baik  ! 

(membaca indah ) 
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                           SEBUAH RENCANA 

                             (Benny Ramdani) 

 

    “Sialan !”  Entah  untuk keberapa kalinya Ubit menggumam  

dengan nada memaki , sejak ke luar dari gerbang sekolah. 

“ Sudahlah , Bit, lupakan saja peristiwa di kelas tadi “, hibur  Dadan 

yang berjalan di sampingnya. Tangannya membenarkan letak tali 

tasnya ke pundak. “ Tidak bisa begitu saja aku melupakan peristiwa 

tadi. Aku aka membalas perbuatan Tata yang menyebabkan  Aku  

diseterap” , sahut ubit. 

“ Jangan begitu, Bit. Kamu diseterap Bu Guru , kan karena 

kesalahanmu sendiri. Bu Guru kan sudah bilang kalau ulangan kita 

tidak boleh menyontek”, tambah Awal. “Tapi kalau Tata tidak 

memberi tahu Bu Guru , aku pasti tidak akan kena seterap.” 

“ Habis kamu mengancamnya”, Dadan menyudutkan. 

Ubit tidak bisa membantah lagi. Ia memang telah melakukan 

pelanggaran tata tertib yang diberikan Bu Guru.  Waktu ulangan, 

siapapun tidak boleh meminta bantuan orang lain, atau sebaliknya. 

Nah, tadi sewaktu ulangan matematika, Ubit bertanya kepada Tata 

yang duduk di depannya. Namun Tata tidak mau memberi tahu. 

Ubit yang memang tidak belajar, mendesak juga sambil 

mengancam. Karena itu, maka Tata melapor kepada Bu Guru. 

BuSari memang telah memperhatikan gelagat Ubit, segera 

menyuruh Ubit berdiri di depan kelas . Itu berarti ia tidak boleh 

mengikuti ulangan.  

       “ Aku punya rencana. Kalian mau membantu ? tanya Ubit 

setelah agak lama diam. “Rencana apa ?” tanya Awal dan Dadan 

bersamaan. Keduanya merasa berat menolak permintaan Ubit. 

Selama ini Ubit banyak menolong mereka. Keluarga Dadan dan 

Awal memang tidak semampu keluarga Ubit. Orang tua mereka 

Cuma pekerja sawah orang lain , tidak memiliki sawah sendiri. 

Sedangakan orang tua Ubit seorang pedagang dan mempunyai 

beberapa keramba pemeliharaan ikan di danau yang cukup 

berkembang.  
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        “ Selepas magrib nanti, kalian kutunggu di kebun jagung Pak 

Somad. Kalian bantu aku memasang jerat di pematang kebun 

jagung yangbiasa dilalui Tata, jika hendak menuju keramba milik 

ayahnya.Malam ini saya dengar ia mendapat tugas dari ayahnya 

untuk menjaga keramba, tutur Ubit. Di desa mereka, memang 

sebagian penduduknya memiliki keramba pemeliharaan ikan mas di 

danau. 

     “Baiklah “,  tapi kalau ada apa-apa aku tidak mau tanggung 

jawab,” kata  Awal  dan di sambung juga oleh Dadan. Ubit 

tersenyum mendengar kesediaan kedua temannya. Ia 

membayangkanbagaimana Tata Ya, bagaimana jika tali itu 

mencelakan Tata.akan jatuh terjerat tali yang dipasaangnya. 

       Malam  setelah sholat magrib  Dadan berbaring. Sejak sekolah 

tadi pikirannya masih ingat dengan rencana yang dibuat Ubit. Ia 

menyesal kenapa ia begitu saja menerima ajakan Ubit.   

      Dadan menghela napas,  kemudian ia bergegas meninggalkan 

kamarnya. 

“Mau ke mana, Dan ? tanya ayahnya. “Pergi ke rumah Ubit 

sebentar “. Dadan jalan memutar lewat jalan kecil. Ia takut kalau 

lewat jalan biasa akan berpapasan dengan Ubit. Dadan tidak ingin 

ketemu Ubit. Saat ini tujuan langkahnya adalah ke rumah Tata. Ia 

ingin memberi tahu tentang rencana Ubit.  

Sampai di sana in kaget, karena ia melihat Awal ada di sana 

sedang bercakap-cakap dengan Tata. 

“ Sedang apa kamu di sini, Wal ?, sapa Dadan. 

“ Aku, aku main saja”, jawab Awal. “Kamu sendiri ?” 

“ Aku ingin memberi tahu Tata tentang rencana Ubit.” Jawab Dadan 

tanpa ragu-ragu. “Aku sudah memberi tahukannya pada Tata,” 

jawab Awal. 

“ Benar .” Sahut Tata. “Aku mengucapkan terima kasih kepada 

kalian berdua “. Kami sudah memikirkan langkah selanjutnya. 

“Bagaimana ?” tanya Dadan. .......ternyata Awal mempunyai pikiran 

yang sama. 
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“ Kalian tetap penuhi janji untuk membantu Ubit. Nanti setelah di 

pematang aku akan berjalan hati-hati. Aku tidak mau merusak 

persahabatan kalian dengan Ubit.” 

Awal dan Dadan tewrsenyum. Sampai Sholat Isya mereka masih di 

rumah Tata. Setelah sholat mereka baru pergi ke tempat yang 

direncanakan Ubit tadi siang. Ternyata di sana Ubit telah menunggu. 

Langsung Ubit meminta Awal dan  

Dadan memegang tali. Kalau saja orang berjualan tidak hati-hati , 

maka kemungkinan besar kakinya terkait tali. 

“Ssst, ada orang datang. Sembunyi.! Ubit memberi aba-aba.  

Bergegas mereka sembunyi  di antara pohon-pohon jagung. 

Dua sosok tubuh itu kian mendekat. Tata dan kakakny Ujang, 

berjalan hati-hati. Sampai jerat terakhir kakinya tidak tersandung. 

Hal itu membuat Ubit kesal. Ubit berdiri keluar dari 

persembunyiannya menuju tali-tali yang telah dipasangnya. Tiba-

tiba...Brukk ! Ubit terjatuh.Kakinya tersandung tali yang 

dipasangnya. Dada dan Awal segera menghampiri Ubit. Mereka 

berusaha menahan tawa. Rupanya senjata makan tua.  

Tugas:  

1.  Carilah contoh cerita untuk siswa SD sesuai jenis-jenis 

yang ada dan analisis unsur-unsurnya ; 

         Tema, plot, gaya bahasa, karakter, unsur didik  . 

2. Hasil analisis anda ditulis dalam bentuk makalah dan  

   akan dipresentasikan untuk  diberi masukan ! 

    waktu 1 minggu. 
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BAB VIII 

MENULIS CERITA UNTUK  ANAK  SD 

 (Kegiatan Produktif) 

 

 

Pengantar 

                  Guru merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan 

pembelajaran. Karena itu, guru pulalah yang harus mampu memotivasi 

siswanya untuk belajar membaca, mendengarkan, menonton, yang pada 

akhirnya pada diri siswa akan muncul kecintaan,  penghargaan terhadap 

karya sastra. Bila sikap ini telah muncul, berarti guru telah berhasil 

menerapkan apresiasi pada siswa. 

               Sehubungan dengan itu, maka guru, khususnya guru SD harus 

memiliki kemampuan dalam bersastra secara produktif dan reseptif. Tanpa 

kemampuan itu, sulit diharapkan tujuan akan tercapai. 

Kegiatan Sastra Secara Produktif  meliputi:menulis dan berbicara; artinya 

menulis karya sastra sesuai dengan jenis-jenisnya (fiksi, puisi, drama) yang 

sesuai untuk anak (SD). Berbicara artinya menceritakan kembali dengan 

bahasa yang komunikatif di depan pendengar tentang isi cerita yang pernah 

dibaca, didengar/ ditontonnya dengan alat bantu yang tepat dan keterampilan 

berbicara yang menyenangkan . Kegiatan ini, di kelas rendah dikenal dengan 

sebutan mendongeng. 

 

Langkah-langkah menulis fiksi 

a. Menentukan tema/ Ide cerita (pesan yang menjiwai seluruh isi cerita) ; 

Tema merupakan sumber inspirasi dalam menulis cerita. Tema bisa 

diperoleh dari mana pun. Misalnya, dar lingkungan, bacaan , kisah 

orang lain atau imajinasi penulis sendiri yang mungkin diilhami dari 

kisah nyata. 

b. Menentukan tokoh cerita;  setelah menentukan tema / ide cerita; maka 

perlu menentukan tokoh yang merupakan tempat menuangkan 
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tema/ide cerita. Tokoh terdiri atas tokoh sentral (tempat menuangkan 

ide poko), dan tokoh penunjang (tokoh yang menjadikan cerita tersebut 

berkonflik). Ditinjau dari  perwatakan maka tokoh juga terdiri atas tokoh 

protagonis  (baik), dan tokoh antagonis (jahat). 

c. Menulis draf plot/alur cerita; kapan cerita itu berawal, klimaks, dan 

akan berakhir bagaimana cerita itu, sesuaikan dengan tema yang telah 

ditentukan. 

d. Pilih/gunakan gaya bahasa, pilihan kata yang sederhana yang mudah 

dipahami anak (SD), dan akan lebih baik bila penulis survei dahulu 

bagaimana sebenarnya kondisi tokoh yang diangkat. 

e. Pengembangan cerita; Mendeskripsikan cerita dengan bahasa yang 

hidup, menyenangkan sesuai dengan isi cerita dan jenis cerita yang 

dipilih misalnya; cerpen, cergam, cerita fantasi, cerita rakyat dll.. 

f. Minta masukan dari pembaca 

 

Langkah Menulis Puisi 

a. Menentukan tema/ide; Inti/ Pokok pembicaraan dalam puisi 

b. Merenung/menghayati tentang pesan yang akan disampaikan; 

Merenungi suasana hati apa yang akan diungkapkan; misalnya 

terhadu, duka, sedih. Atau semangat. 

c. Memilih kata kunci yang pas untuk menggambarkan pesan; 

memilih kata yang menggambarkan makna yang dalam, 

misalnya , menggambarkan sesuatu yang indah dan 

menyenangkan yang menyentuh perasaan. Seperti kata bunda 

akan lebih dalam nilai rasanya dari pada ibu. 

d. Mengimplementasikan pesan dalam pilihan kata yang pas; 

menggambarkan perasaan terhadap ide pokok. 

e. Perhatikan tone/nada/permaian bunyi bahasa;Keteraturan 

dalam bunyi dalam mengungkapkan makna  yang dapat 

melambangkan sesuatu yang dimaksud akan lebih dapat 

memikat pembaca/ pendengarnya. 

f. Baca dengan cermat, ungkapkan  
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Tugas/ Latihan 

1.Tulislah cerita, puisi untuk siswa SD melalui langkah-langkah di  

atas 

2.Tulis dengan estetika (gambar, warna dan bentuk tulisan yang 

menarik) ! 

 

   Kegiatan berikutnya adalah melakukan  publikasi hasil; 

pemajangan, pameran di lingkungan kampus, sekolah. 
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BAB IX 

Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Sekolah Dasar 

 
Pengantar 

Sebagai guru/ calon guru salah satu tugas pokok dalam menjalankan 

tugasnya sehari-hari adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri 

atas; (a) silabus, (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Materi ajar, (4) 

Media Pembelajaran, (5) Lembar Kerja siswa dan, (6) Evaluasi . 

Perencanaan proses pembelajaran disusun guna memfasilitasi 

terjadinya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menantang, 

menyenangkan, dan memotivasi peserta didik dalam mencapai kompetensi 

yang diharapkan.  Dalam hal ini perencanaan proses pembelajaran 

merupakan pedoman yang konsisten dalam melaksanakan, menilai, dan 

mengawasi proses pembelajaran. 

Perencanaan proses pembelajaran adalah proses perancangan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

bertitik tolak dari standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD),yang 

tercantum dalam kurikulum, kemudian dikembangkan dalam  materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Sampai pada evaluasi. 

Untuk jelasnya di bawah ini dikemukakan uraian tentang komponen-

komponen yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran di Sekolah 

Dasar, sesuai dengan “Standart Proses” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang 

harus dikembangkan adalah standar proses 

 

1. Silabus  

Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran berisikan identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
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kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus 

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta Panduan Penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan silabus disusun di bawah 

supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang 

pendidikan untuk SMA dan SMK, serta Departemen Agama untuk MI, MTs, 

MA. 

 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus, 

dan merupakan skenario proses pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran terjadi secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

dan memotivasi peserta didik untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.   

 

 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi:  

a.  Identitas mata pelajaran, meliputi: 

1) satuan pendidikan,  

2) kelas,  

3) semester,  

4) program/program keahlian,  

5) mata pelajaran atau tema pelajaran,  

6) jumlah pertemuan/pertemuan ke ...  

b.   Tujuan pembelajaran sesuai KD. 

c.   Rincian materi pembelajaran: 
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1) Rincian materi pembelajaran berisikan fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dipilah, diklasifikasi, dan atau dikelompokkan 

sebagai bahan/isi dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Rincian materi pembelajaran ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.  

d. Kemampuan awal dan karakteristik peserta didik 

1) Identifikasi kemampuan awal peserta didik, meliputi: 

(a) pengetahuan yang telah dikuasai berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari,  

(b) sikap yang telah dimiliki berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari,  

(c) keterampilan yang sudah dimiliki berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari.  

2) Identifikasi karakteristik peserta didik, meliputi:  

      (a) usia dan jenis kelamin, 

(b) sosial ekonomi, 

(c) tingkat intelektual dan emosional,  

(d) latar belakang budaya dan tata nilai, 

(e) gaya belajar,  

(f) kelebihan atau keunggulan,  

(g) kebutuhan khusus, 

(h) riwayat kesehatan.  

e.   Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran meliputi:  

1)   Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik agar siap untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran.      

2) Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar (KD). Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 
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interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi.  

3) Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran, yang meliputi: rangkuman/ 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan perlakuan tindak 

lanjut.  

f.    Media, alat, dan Sarana prasarana pembelajaran 

Media dan alat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran, meliputi elektronik dan nonelektronik. Media, alat, sarana, 

dan prasarana pembelajaran sesuai dengan SK dan KD. Sarana dan 

prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Sarana Prasarana.   

g.  Indikator pencapaian kompetensi 

1) Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan 

kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. 

2) Indikator pencapaian kompetensi mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan.  

h.  Prosedur  dan  instrumen  penilaian  sesuai  dengan indikator pencapaian 

kompetensi.  

i. Alokasi waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD sesuai dengan beban 

belajar. 

j. Buku teks pelajaran, referensi, dan sumber belajar lain yang relevan 

dengan SK dan KD.  

 

3.  Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  
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RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, keragaman tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, 

bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, keragaman latar belakang budaya, norma dan tata nilai 

serta lingkungan peserta didik. 

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 

semangat belajar. Strategi pembelajaran interaktif harus memungkinkan 

peserta didik berupaya mengembangkan kompetensi dari apa yang 

dipelajari. Pada kelas awal satuan pendidikan dasar (kelas 1 – 3 SD/MI), 

bahasa ibu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk 

meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Pada jenjang yang lebih tinggi 

dapat digunakan bahasa asing tertentu sebagai bahasa pengantar sesuai 

karakteristik mata pelajaran dan satuan pendidikan.  

c. Mengembangkan budaya membaca dan kemampuan menulis 

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan kemampuan berekspresi 

dalam berbagai bentuk tulisan. 

d. Memberikan umpan balik, penguatan, pengayaan, dan remedi 

Dalam penyusunan RPP harus dirancang program pemberian umpan balik 

positif, penguatan, pengayaan, dan remedi terhadap peserta didik untuk 

mengatasi hambatan belajar peserta didik, dan untuk lebih memacu 

partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajarnya.  

e. Keterkaitan dan keterpaduan  

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar. RPP harus disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.    

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif  
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RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi dan sistematis dalam pembelajaran, 

mencakup bahan cetak, audio, audio visual, komputer, dan internet. 

 

Contoh Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

 

Silabus  (1) 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Smester   : VI/ II 

Standar Kompetensi  : Mengungkapkan pikiran dan informasi 

secara 
                                                        Tertulis dalam bentuk naskah pidato, 
                                                        surat   Resmi (8). 
Kompetensi dasar   : Menyusun naskah pidato/sambutan 
(perpisahan ultah, perayaan sekolah dll.,) dengan bahasa yang baik dan 
benar dan eyd yang betul. 

 

 

No. Materi 

Pokok 
KBM 

 

Indikator Penilaian A 

waktu 
S.Belajar  

1 Model 

naskah 

pdato 

 

Eksplorasi: 

 Menyimak informasi 

 ttg.menulis naskah pidato 

 Mengidentifikasi dg cermat 

contoh Naskah pidato. 

 Menulis bagian-bagian 

naskah pidato berdsarkan 

contoh. 

Elaborasi: 

 Siswa kerja 

kel.mendiskusikan bagian 

pidato yang dipilih. 

 Siswa mendapat 

arahan/bmb.mengembangkan 

bagian pidato. 

 Mengungkap/menanggapi 

hasil kerja kel. lain 

 

 Konfirmasi: 

 Guru memberi 

konfirmasi/penguatan positif 

thd. Tugas yg diberikan. 

 Mengadakan refleksi 

thd.kegiatan belajar yang 

baru dilakukan 

Kognitif: 

Proses: 

 Menyebutkan jenis 

pidato 

 Menjelaskan bagian 

naskah pidato 

 Menuliskan contoh 

bagian pidato 

 Psikomotor: 

 Mengembangkan 

bagian pidato 

menjadi naskah 

pidato yang lengkap 

dg bahasa yang 

baik/benar 

 Afektif: 

 Mampu 

menggunakan 

bahasa yang santun 

dalam naskah pidato  

 

.Teknik/ 

Jenis: 

1.Tes 

tertulis. 

2.Portofolio; 

Hasil 

pekerjaan 

4 JP 

2 

Pert. 

Tulisan 

Guru 

Buku: 
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 Perangkat 2: 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 
 
        Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
         Kelas/Semester : VI/ II 
         Waktu   : 4 x 35 menit (2 x Pertemuan ) 
         Tema/ Subtema : Pengalaman/ Pengalaman yang menyenangkan/ 

tak menyenangkan 
         Fokus   : Menulis (berpidato) 
 

A 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 

Standar 
Kompetensi  
 
 
Kompetensi Dasar  
 
 
 
Indikator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Mengungkapkan pikiran dan informasi secara 
Tertulis dalam bentuk naskah pidato , surat 
Resmi (8) 
 
Menyusun naskah pidato /sambutan 
(perpisahan, Ulang tahun, perayaan sekolah 
dll.) dengan  bahasa yang baik dan benar, serta 
memerhatikan  penggunaan ejaan (8.1). 
 

a.  Kognitif 
Mampu mengungkapkan pikiran/informasi  
secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 
benar dan menggunakan ejaan yang benar. 
 

b.  Psikomotor 
Mampu menulis naskah pidato perpisahan 
dengan menggunakan bahasa Indonesia 
dan ejaan yang baik dan benar . 
 

c.   Afektif 
Penggunaan santun bahasa dalam menulis 
naskah pidato        
                                                                                                                     

1. Dengan diperlihatkan dan dibacakan contoh 
naskah pidato perpisahan siswa dapat : 
Menyebutkan bagian-bagian dari naskah 
pidato dengan baik.  Memberi contoh salam 
pembuka /salam penutup Dalam pidato 
dengan benar. 
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Materi Ajar 

 2. Melalui tanya jawab tentang naskah pidato,  
siswa dapat:  Membedakan antara paragraf 
pendahuluan dengan paragraf isi dan 
paragraf penutup dalam naskah pidato 
dengan benar. 

 
 3. Melalui latihan dan penugasan siswa dapat  

Menulis naskah pidato ( perpisahan, ultah 
atau Perayaan di sekolah) sesuai 
situasi/kondisi  sekolahnya dengan bahasa 
dan ejaan yang baik dan benar. Catatan: 
guru selalu mengingatkan tentang  penulisan 
yang benar. 

 
Contoh naskah pidato perpisahan sekolah 
(kelas VI) yang dikembangkan oleh guru. 

 
 
  
E. Metode Pembelajaran 
 

     Pendekatan Konsruktivisme dengan metode-metode; 

Metode resitasi, latihan , tanya-jawab, diskusi kelompok 

 
 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan I  :  2 x 35 menit 
 
   1. Pendahuluan / langkah Awal  ± 5 menit 

 

1) Mengondisikan kelas (menyiapkan siswa agar siap mengikuti 

pelajaran yang akan diberikan) 

2) Apersepsi: mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang akan diberikan, misalnya; Siapa yang pernah melihat 

orang berpidato ? Kata apa yang diucapkan ketika memulai pidato ? 

3) Memberitahukan tujuan yang akan dicapai dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

 

2.  Langkah Inti ± 50 menit 
 
      a. Eksplorasi 10 menit 
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1) Siswa mencermati contoh naskah pidato yang dipajang di depan 

kelas, kemudian memperhatikan bagian bagian dalam naskah 

pidato tersebut 

2) Siswa menyimak penjelasan tentang naskah pidato 

3) Siswa menuliskan dalam LKS bagian-bagian pidato secara individu 

4) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang bagian yang kurang 

dipahami 

5) Siswa berkelompok @ 3 orang membuat/menulis contoh bagian –

bagian pidato dengan cara berkompetisi dengan menggunakan 

LKS (terlampir), maksimal waktu yang diberikan 10 menit 

 

b.  Elaborasi 10 menit 

1) Siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya masing-masing melalui 

perwakilan kelompok 

2) Siswa mendapat masukan dari kelompok lain dan guru. 

3) Siswa memperbaiki hasil kerja kelompok yang kurang tepat. 

 

 

c.  Konfirmasi 10 menit 
 

           1) Siswa mendapat masukan dari kelompok lain dan guru. 

           2)Kelompok yang telah selesai memajang hasilnya ditempat yang telah 

ditentukan dengan memberi nomor 

               urut pada hasil pekerjaan mereka, misalnya ( I ) dst.. 

3) Wakil kelompok sesuai urutan, maju membacakan hasil kerja, 

kelompok lain memberi tanggapan. 

           4) Kelompok mengadakan perbaikan, sesuai masukan/tanggapan ± 

selama 10 menit 

           5) Hasil pekerjaan kelompok dipajang kembali dan diberi umpan balik 

guru. 

 
3. Langkah Akhir  ± 25 menit 
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1) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran, kemudian guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang 

dipahami 5 mt. 

2) Mengadakan Evaluasi individual selama 15 menit. 

3) Siswa memberi kesan tentang pengalaman belajar yang baru diikuti, 

dengan cara menuliskannya pada kartu kesan secara singkat.secara 

individu 5 menit 

4) Beberapa orang siswa (secara acak) sesuai pilihan guru 

menyampaikan kesan di muka kelas. 

5) Siswa mendapat tugas (tindak lanjut) menulis pidato secara individual 

untuk dikumpulkan pada pertemuan 2 hari yang akan datang. 

6) Guru menutup pelajaran dengan kata-kata yang menyenangkan dan 

mengucapkan salam. 

 

G. Penilaian 
 
      1. Penilaian Proses: Menggunakan Lembar Pengamatan 
        2. Penilaian Hasil Belajar : Dengan tes Esai 
            Instrumen & Rubrik ; Terlampir 
 
 

Pertemuan II 
 
 

SKKD       (sama dengan di atas) 
 
Indikator  :  mampu menulis naskah pidato dalam suatu 

pertemuan (perpisahan kelas,  

                                   peringatan hari-hari besar, dll.) 

Tujuan Pembelajaran : Melalui bimbingan dan latihan serta 

pemberian contoh siswa dapat: 

1) Menulis kerangka pidato sesuai dengan sifat pertemuan dengan 

benar 

2) Mengembangkan kerangka pidato dengan bahasa yang baik 

dan ejaan yang benar. 

             

            Langkah-Langkah Pembelajaran 

   Pendahuluan: 10 menit 
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1) Mengondisikan kelas 

2) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis 

3) Mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan 

pelajaran yang akan diberikan. 

4) Memberitahukan kepada siswa tentang kompetensi yang akan 

dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan. 

5) Memotivasi siswa agar dapat belajar dengan bersemangat. 

            Kegiatan Inti: 

             Eksplorasi : 10 menit 

1) Menyimak penjelasan guru 

2) Membaca contoh naskah pidato dari LCD 

3) Mencatat bagian-bagian yang terdapat dalam naskah pidato 

Elaborasi: 30 menit 

1) Siswa berkelompok  @ 3 orang 

2) Siswa memilih topik pidato kemudian mendiskusikan dengan 

teman sekolompok tentang garis besar; pendahuluan, isi pidato, 

penutup yang akan dikembangkan/ditulis. 

3) Menulis  naskah pidato dengan bahasa yang baik dan ejaan 

yang benar ( guru selalu menunjukkan contoh tulisan yang 

benar) dalam kelompok 

Konfirmasi: 10 menit 

1) Mengungkap / membacakan hasil kerja kelompok 

2) Menerima tanggapan/masukan dari guru dan kelompok lain 

tentang kekurangan dan kelebihan.  

3) Memajang hasil kerja kelompok. 

 

Kegiatan Akhir : 10 menit 
 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran dan merefleksi pelajaran 

yang baru dilaksanakan. 

2) Siswa diberi kesempatan bertanya. 

3) Siswa mendapat tugas kokurikuler; menulis naskah pidato 

secaraindividual dengan topik yang lain secara baik dan benar, akan 

dinilai 3 hari yad. 
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4) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menggunakan kata-kata yang memotivasi siswa. 

 

       Penilaian 
 
      1. Penilaian Portofolio: 
 
           Menilai dokumen hasil pekerjaan siswa. 

           Rubrik penilaian dalam perangkat 5/ 6. 

 

                                                                                                        

                                                                                                         
 

 

 

  Perangkat 3: Materi Ajar 

 

 

 Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan 
(perpisahan,  

                                                               Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) 

dengan  

                                                              bahasa yang baik dan benar, serta 

                                                               memerhatikan  

                                                              penggunaan ejaan (8.1). 

 Indikator                                        : a. Kognitif 

                                                                 Mampu mengungkapkan 

pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik 

dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato 

perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang 

                                                                 baik dan ejaan yang  benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan 

(naskah)  

                                                                 Menggunakan santun bahasa dalam 

tulisan.    

        

Pendahuluan: Materi ajar ini dimaksudkan untuk memberikan contoh naskah pidato 

agar dapat dipahami siswa sebagai acuan dalam menyusun naskah-naskah pidato 

dalam berbagai pertemuan, sehingga para siswa diharapkan dapat menulis naskah 

pidato dengan baik. 
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Bacalah dengan cermat contoh naskah pidato di bawah ini ! 

 

1. Sumber Belajar/ Materi ajar 

Model naskah Pidato; Dikembangkan oleh guru 

 

  

Pidato Perpisahan  
 

Hadirin yang saya hormati, 

Assalamu Alaikum W W, 

 

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke khadirat Allah swt. Yang telah 
memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di ruangan ini dalam keadaan 

sehat, bahagia dan tak kurang suatu apa pun. Selanjutnya, Ucapan terima kasih saya 

sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya (sebagai 
wk dari kls VI) untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata dalam acara perpisahan 

antara siswa/i kelas VI dengan keluarga besar SD N 01 Pd. Pinang Jakarta Selatan 

pada hari ini. Serta penghargaan yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada Bapak-

Bapak/Ibu-ibu guru, orang tua kami dan adik-adik kelas V yang telah berkenan hadir 
pada hari ini. 

 

Dalam kesempatan ini, saya sebagai wakil dari teman-teman di kelas VI, yang telah 
berhasil menyelesaikan pelajaran di SD ini dari kelas I-Kelas VI; menyampaikan 

ucapah terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu guru yang telah 

mendidik/mengajar kami tentang berbagai disiplin ilmu dengan penuh dedikasi dan 
kasih sayang. Mudah-mudahan bekal ilmu dasar yang Bapak/Ibu berikan akan dapat 

kami jadikan bekal dalam melanjutkan sekolah kami pada jenjang berikutnya. Hanya 

Allah yang dapat membelas jasa dari Bpk/Ibu sekalian. Selanjutnya selama 6 tahun 

kami di bawah asuhan Bapak/Ibu sekalian, sebagai manusia biasa, tentu kami tak 
luput dari kesalahan/kekhilapan, untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.  

Dekmian pula kami sampaikan kepada ayah/ibu kami yang telah 

mendoakan/mendukung kami dalam semua aktivitas demi mencapai kemajuan, 
terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.    

             Selanjutnya kepada adik-adik kelas 1 – V ; kami berpesan ’rajin-rajinlah belajar’ 

semoga 
             berhasil. 

 

             Demikianlah sambutan saya, atas nama kelas VI , mudah-mudahan Tuhan beserta kita.  

            Amin...... 
 

           Sekian, terima kasih, wassalamu Alaikum W W.   

  
       

                                                                         Jakarta, 15 November  2010 

                                                                          Ketua kelas VI angkatan 2010 

 
                                                                         

 

Pada teks pidato di atas, terdapat bagian-bagian pidato sebagai berikut: 
 

Bagian – Bagian Pidato 

1. Salam Pembuka 
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2. Paragraf Pendahuluan 

3. Paragraf Isi 

4. Paragraf penutup 
5. Salam penutup 

Cermati kata-kata/ kalimat  dalam teks pidato di atas, kemudian diharapkan 

Anda dapat membuat teks pidato dengan baik seperti contoh. 
 

 

 

 

 

 

Perangkat 4:  

 

Media Pembelajaran (1) 

 
                      Media pembelajaran dalam fokus pembelajaran ini terdiri atas teks 

pidato  

                           yang ditulis dalam chart atau (Ditayangkan dalam LCD) 

                           Dengan media ini siswa dapat menganalisis bagian –bagian pidato 

                           secara berkelompok, kemudian menulis bagian-bagian tersebut 

dalam  

                           jenis pidato yang lain. 

                           

                           Media Pembelajaran 2 ; Rekaman Pidato  (Audio Visual), yang 

                          berisi seseorang sedang berpidato. 

                           Media ini membantu siswa untuk mempelajari intonasi, ekspresi 

                           dan gaya  dalam dalam menyampaikan naskah pidato. 

  

 

 

Perangkat 5 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

     Pendahuluan                      : Lembar kerja ini diharapkan dapat 

                                                   Membantu siswa dalam mengeksplorasi 

                                                    materi pembelajaran tentang menulis 

naskah pidato. 

 

 Ikuti petunjuk dengan baik dan teliti. 

  
 B. Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan 

(perpisahan,  

                                                               Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) dengan  

                                                              bahasa yang baik dan ejaan  yang benar, serta  

                                                              memerhatikan  penggunaan ejaan (8.1). 

C. Indikator                                        : a. Kognitif 
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                                                                 Mampu mengungkapkan pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

                                                                 ejaan yang baik dan benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan (naskah)  

                                                                 Penanaman santun bahasa dalam tulisan     

 
 

 

Setelah anda membaca contoh naskah pidato di atas, Coba Anda tuliskan bagian-

bagian pidato  

di bawah ini pada lembar kerja yang disediakan ! 

 

 

          Lembar Kerja Siswa 
 

    Bentuklah kelompok @ 3 orang 

         Setiap kelompok menulis bagian pidato sesuai kolom pada LKS 

    Kalian tentukan jenis pidato sesuai minat; Pidato perpisahan, pidato   

    sambutan ultah, atau Pidato perayaan ... di sekolahmu ! 

 
    Kelompok :.................. 

    Ketua :...................... 

    Anggota :1.................... 

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

                           3.................... 
   Pidato:..................................... 

 

Bagian Pidato Uraian 

 

Masukan 

Salam Pembuka 

 

 

  

Pendahuluan 
 

 

 
 

 

 

  

Isi 
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Penutup 

 
 

 

  

 

Salam penutup 
 

  

 

 

 

 

Perangkat 6 

 
Penilaian Kelompok ! 

 

. Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan (perpisahan,  

                                                           Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) dengan  

                                                              bahasa yang baik dan benar, serta 

memerhatikan  

                                                              penggunaan ejaan (8.1). 

 Indikator                                        : a. Kognitif 

                                                                 Mampu mengungkapkan pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

                                                                 ejaan yang baik dan benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan (naskah)  

                                                                 Penanaman santun bahasa dalam tulisan     
 

 1). Teknik/ Jenis 

 

       a. Tes 

        b. Produk (dokumen hasil pekerjaan) siswa 

 

       Instrumen 

a. Tes Uraian 
i. Tulislah bagian-bagian dalam pidato ! 

ii. Beri contoh masing-masing itu ! 

iii. Coba jelaskan perbedaan pendahualuan  dengan isi dalam pidato ! 
iv. Kalimat “ Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan 

mendapat  
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                                       redho Allah swt. “ terdapat pada bagian mana kalimat itu ? beri 

alasan ! 

b. Produk 
Buatlah naskah pidato dengan menggunakan bahasa yang baik dan tulisan 

yang benar , dengan memilih salah satu dari: 

a) pidato perpisahan, b) pidato sambutan ultah, c) pidato perayaan 17 
agustus .. 

 

 

Kunci Jawaban (Rubrik) 

 

Tes Uraian 

a. 1. Bagian pidato : Salam pembuka, pendahuluan, isi pidato, bagian penutup dan salam 
penutup , Jika jawaban betul semua (skor 20 ), jika menulis 1; skor 5 dst. 

 

b. Contoh masing-masing (seperti model;), skor 40, satu contoh dengan benar, maka 
skor 10 dst. 

c.  Pendahuluan berisi ; Ucapan puji syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada hadirin 

yang hadir; Sedangkan bagian isi adalah uraian tentang inti , isi pokok dari pertemuan 
itu 

Misalnya perpisahan, maka isi pokoknya ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu guru 

dan permohonan maaf; pidato ulang tahun , ucapan selamat dll. Skor  30; masing-

masing penjelasan , skor 10. 
d. Pada penutup; karena berisi harapan dari pertemuan itu. Skor 10 jika jawaban benar. 

 

Produk  
       1.  Ketepatan isi ; maksudnya ketepatan antara kelima bagian pidato dengan jenis pidato 

yang 

            dipilih, bobot  50%; Jika antara jenis pidato, tema tidak sesuai dengan uraian isi maka 

           dapat diberi skor 20; 10 dst. Sesuai dengan kualitas ketidaksesuaiannya. 
2. Struktur bahasa (kalimat) ; ideal skor 30 %  

3. Ejaan ideal skor ; 20 % 

Rentang skor dipertimbangkan sesuai dengan taraf ketepatan jawaban 

 

Perangkat 1 

 

Silabus  

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Smester   : VI/ II 

Standar Kompetensi  : Mengungkapkan pikiran dan informasi    

secara 
                                                        Tertulis dalam bentuk naskah pidato, 
                                                        surat   Resmi (8). 
Kompetensi dasar   : Menyusun naskah pidato/sambutan 
(perpisahan ultah, perayaan sekolah dll.,) dengan bahasa yang baik dan 
benar dan eyd yang betul. 

 

 

No. Materi 

Pokok 
KBM 

 

Indikator Penilaian A 

waktu 
S.Belajar 
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1 Model 

naskah 

pdato 

 

Eksplorasi: 

 Menyimak informasi 

 ttg.menulis naskah pidato 

 Mengidentifikasi dg cermat 

contoh Naskah pidato. 

 Menulis bagian-bagian 

naskah pidato berdsarkan 

contoh. 

Elaborasi: 

 Siswa kerja 

kel.mendiskusikan bagian 

pidato yang dipilih. 

 Siswa mendapat 

arahan/bmb.mengembangkan 

bagian pidato. 

 Mengungkap/menanggapi 

hasil kerja kel. lain 

 

 Konfirmasi: 

 Guru memberi 

konfirmasi/penguatan positif 

thd. Tugas yg diberikan. 

 Mengadakan refleksi 

thd.kegiatan belajar yang 

baru dilakukan 

Kognitif: 

Proses: 

 Menyebutkan jenis 

pidato 

 Menjelaskan bagian 

naskah pidato 

 Menuliskan contoh 

bagian pidato 

 Psikomotor: 

 Mengembangkan 

bagian pidato 

menjadi naskah 

pidato yang lengkap 

dg bahasa yang 

baik/benar 

 Afektif: 

 Mampu 

menggunakan 

bahasa yang santun 

dalam naskah pidato  

 

.Teknik/ 

Jenis: 

1.Tes 

tertulis. 

2.Portofolio; 

Hasil 

pekerjaan 

4 JP 

2 

Pert. 

Tulisan 

Guru 

Buku: 
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 Perangkat 2: 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 
 
        Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
         Kelas/Semester : VI/ II 
         Waktu   : 4 x 35 menit (2 x Pertemuan ) 
         Tema/ Subtema : Pengalaman/ Pengalaman yang menyenangkan/ 

tak menyenangkan 
         Fokus   : Menulis (berpidato) 
 

A 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 

Standar 
Kompetensi  
 
 
Kompetensi Dasar  
 
 
 
Indikator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan 
Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi Ajar 

: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Mengungkapkan pikiran dan informasi secara 
Tertulis dalam bentuk naskah pidato , surat 
Resmi (8) 
 
Menyusun naskah pidato /sambutan 
(perpisahan, Ulang tahun, perayaan sekolah 
dll.) dengan  bahasa yang baik dan benar, serta 
memerhatikan  penggunaan ejaan (8.1). 
 

a.  Kognitif 
Mampu mengungkapkan pikiran/informasi  
secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 
benar dan menggunakan ejaan yang benar. 
 

b.  Psikomotor 
Mampu menulis naskah pidato perpisahan 
dengan menggunakan bahasa Indonesia 
dan ejaan yang baik dan benar . 
 

c.   Afektif 
Penggunaan santun bahasa dalam menulis 
naskah pidato        
                                                                                                                     

1. Dengan diperlihatkan dan dibacakan contoh 
naskah pidato perpisahan siswa dapat : 
Menyebutkan bagian-bagian dari naskah 
pidato dengan baik.  Memberi contoh salam 
pembuka /salam penutup Dalam pidato 
dengan benar. 

 
 2. Melalui tanya jawab tentang naskah pidato,  

siswa dapat:  Membedakan antara paragraf 
pendahuluan dengan paragraf isi dan 
paragraf penutup dalam naskah pidato 
dengan benar. 

 
 3. Melalui latihan dan penugasan siswa dapat  
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Menulis naskah pidato ( perpisahan, ultah 
atau Perayaan di sekolah) sesuai 
situasi/kondisi  sekolahnya dengan bahasa 
dan ejaan yang baik dan benar. Catatan: 
guru selalu mengingatkan tentang  penulisan 
yang benar. 

 
Contoh naskah pidato perpisahan sekolah 
(kelas VI) yang dikembangkan oleh guru. 

 
 
  
E. Metode Pembelajaran 
 

     Pendekatan Konsruktivisme dengan metode-metode; 

Metode resitasi, latihan , tanya-jawab, diskusi kelompok 

 
 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan I  :  2 x 35 menit 
 

   1. Pendahuluan / langkah Awal  ± 5 menit 

 

4) Mengondisikan kelas (menyiapkan siswa agar siap mengikuti 

pelajaran yang akan diberikan) 

5) Apersepsi: mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang akan diberikan, misalnya; Siapa yang pernah melihat 

orang berpidato ? Kata apa yang diucapkan ketika memulai pidato ? 

6) Memberitahukan tujuan yang akan dicapai dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

 

2.  Langkah Inti ± 50 menit 
 
      a. Eksplorasi 10 menit 
 

6) Siswa mencermati contoh naskah pidato yang dipajang di depan 

kelas, kemudian memperhatikan bagian bagian dalam naskah 

pidato tersebut 

7) Siswa menyimak penjelasan tentang naskah pidato 

8) Siswa menuliskan dalam LKS bagian-bagian pidato secara individu 
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9) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang bagian yang kurang 

dipahami 

10) Siswa berkelompok @ 3 orang membuat/menulis contoh bagian –

bagian pidato dengan cara berkompetisi dengan menggunakan 

LKS (terlampir), maksimal waktu yang diberikan 10 menit 

 

b.  Elaborasi 10 menit 

4) Siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya masing-masing melalui 

perwakilan kelompok 

5) Siswa mendapat masukan dari kelompok lain dan guru. 

6) Siswa memperbaiki hasil kerja kelompok yang kurang tepat. 

 

 

c.  Konfirmasi 10 menit 
 

           1) Siswa mendapat masukan dari kelompok lain dan guru. 

           2)Kelompok yang telah selesai memajang hasilnya ditempat yang telah 

ditentukan dengan memberi nomor 

               urut pada hasil pekerjaan mereka, misalnya ( I ) dst.. 

3) Wakil kelompok sesuai urutan, maju membacakan hasil kerja, 

kelompok lain memberi tanggapan. 

           4) Kelompok mengadakan perbaikan, sesuai masukan/tanggapan ± 

selama 10 menit 

           5) Hasil pekerjaan kelompok dipajang kembali dan diberi umpan balik 

guru. 

 
3. Langkah Akhir  ± 25 menit 
 

7) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran, kemudian guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang 

dipahami 5 mt. 

8) Mengadakan Evaluasi individual selama 15 menit. 

9) Siswa memberi kesan tentang pengalaman belajar yang baru diikuti, 

dengan cara menuliskannya pada kartu kesan secara singkat.secara 

individu 5 menit 
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10) Beberapa orang siswa (secara acak) sesuai pilihan guru 

menyampaikan kesan di muka kelas. 

11) Siswa mendapat tugas (tindak lanjut) menulis pidato secara individual 

untuk dikumpulkan pada pertemuan 2 hari yang akan datang. 

12) Guru menutup pelajaran dengan kata-kata yang menyenangkan dan 

mengucapkan salam. 

 

G. Penilaian 
 
      1. Penilaian Proses: Menggunakan Lembar Pengamatan 
        2. Penilaian Hasil Belajar : Dengan tes Esai 

            Instrumen & Rubrik ; Terlampir 
 
 

Pertemuan II 
 
 

SKKD       (sama dengan di atas) 
 
Indikator  :  mampu menulis naskah pidato dalam suatu 

pertemuan (perpisahan kelas,  

                                   peringatan hari-hari besar, dll.) 

Tujuan Pembelajaran : Melalui bimbingan dan latihan serta 

pemberian contoh siswa dapat: 

3) Menulis kerangka pidato sesuai dengan sifat pertemuan dengan 

benar 

4) Mengembangkan kerangka pidato dengan bahasa yang baik 

dan ejaan yang benar. 

             

            Langkah-Langkah Pembelajaran 

   Pendahuluan: 10 menit 

6) Mengondisikan kelas 

7) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis 

8) Mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan 

pelajaran yang akan diberikan. 

9) Memberitahukan kepada siswa tentang kompetensi yang akan 

dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan. 

10) Memotivasi siswa agar dapat belajar dengan bersemangat. 
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            Kegiatan Inti: 

             Eksplorasi : 10 menit 

4) Menyimak penjelasan guru 

5) Membaca contoh naskah pidato dari LCD 

6) Mencatat bagian-bagian yang terdapat dalam naskah pidato 

Elaborasi: 30 menit 

4) Siswa berkelompok  @ 3 orang 

5) Siswa memilih topik pidato kemudian mendiskusikan dengan 

teman sekolompok tentang garis besar; pendahuluan, isi pidato, 

penutup yang akan dikembangkan/ditulis. 

6) Menulis  naskah pidato dengan bahasa yang baik dan ejaan 

yang benar ( guru selalu menunjukkan contoh tulisan yang 

benar) dalam kelompok 

Konfirmasi: 10 menit 

4) Mengungkap / membacakan hasil kerja kelompok 

5) Menerima tanggapan/masukan dari guru dan kelompok lain 

tentang kekurangan dan kelebihan.  

6) Memajang hasil kerja kelompok. 

 

Kegiatan Akhir : 10 menit 

 
5) Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran dan merefleksi pelajaran 

yang baru dilaksanakan. 

6) Siswa diberi kesempatan bertanya. 

7) Siswa mendapat tugas kokurikuler; menulis naskah pidato 

secaraindividual dengan topik yang lain secara baik dan benar, akan 

dinilai 3 hari yad. 

8) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menggunakan kata-kata yang memotivasi siswa. 

 

 

      Penilaian 
 
      1. Penilaian Portofolio: 
 

           Menilai dokumen hasil pekerjaan siswa. 
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           Rubrik penilaian dalam perangkat 5/ 6. 

 

                                                                                                        

                                                                                                    
       Perangkat 3: Materi Ajar 

 

 

 Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan 
(perpisahan,  

                                                               Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) 

dengan  

                                                              bahasa yang baik dan benar, serta 

                                                               memerhatikan  

                                                              penggunaan ejaan (8.1). 

 Indikator                                        : a. Kognitif 

                                                                 Mampu mengungkapkan 

pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik 

dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato 

perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang 

                                                                 baik dan ejaan yang  benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan 

(naskah)  

                                                                 Menggunakan santun bahasa dalam 

tulisan.    

        

Pendahuluan: Materi ajar ini dimaksudkan untuk memberikan contoh naskah pidato 

agar dapat dipahami siswa sebagai acuan dalam menyusun naskah-naskah pidato 

dalam berbagai pertemuan, sehingga para siswa diharapkan dapat menulis naskah 

pidato dengan baik. 

 

 

Bacalah dengan cermat contoh naskah pidato di bawah ini ! 

 

4. Sumber Belajar/ Materi ajar 

Model naskah Pidato; Dikembangkan oleh guru 

 

  

Pidato Perpisahan  
 

Hadirin yang saya hormati, 

Assalamu Alaikum W W, 
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Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke khadirat Allah swt. Yang telah 

memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di ruangan ini dalam keadaan 

sehat, bahagia dan tak kurang suatu apa pun. Selanjutnya, Ucapan terima kasih saya 
sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya (sebagai 

wk dari kls VI) untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata dalam acara perpisahan 

antara siswa/i kelas VI dengan keluarga besar SD N 01 Pd. Pinang Jakarta Selatan 
pada hari ini. Serta penghargaan yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada Bapak-

Bapak/Ibu-ibu guru, orang tua kami dan adik-adik kelas V yang telah berkenan hadir 

pada hari ini. 
 

Dalam kesempatan ini, saya sebagai wakil dari teman-teman di kelas VI, yang telah 

berhasil menyelesaikan pelajaran di SD ini dari kelas I-Kelas VI; menyampaikan 

ucapah terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu guru yang telah 
mendidik/mengajar kami tentang berbagai disiplin ilmu dengan penuh dedikasi dan 

kasih sayang. Mudah-mudahan bekal ilmu dasar yang Bapak/Ibu berikan akan dapat 

kami jadikan bekal dalam melanjutkan sekolah kami pada jenjang berikutnya. Hanya 
Allah yang dapat membelas jasa dari Bpk/Ibu sekalian. Selanjutnya selama 6 tahun 

kami di bawah asuhan Bapak/Ibu sekalian, sebagai manusia biasa, tentu kami tak 

luput dari kesalahan/kekhilapan, untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.  
Dekmian pula kami sampaikan kepada ayah/ibu kami yang telah 

mendoakan/mendukung kami dalam semua aktivitas demi mencapai kemajuan, 

terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.    

             Selanjutnya kepada adik-adik kelas 1 – V ; kami berpesan ’rajin-rajinlah belajar’ 
semoga 

             berhasil. 

 
             Demikianlah sambutan saya, atas nama kelas VI , mudah-mudahan Tuhan beserta kita.  

            Amin...... 

 

           Sekian, terima kasih, wassalamu Alaikum W W.   
  

       

                                                                         Jakarta, 15 November  2010 
                                                                          Ketua kelas VI angkatan 2010 

 

                                                                         
 

Pada teks pidato di atas, terdapat bagian-bagian pidato sebagai berikut: 

 

Bagian – Bagian Pidato 
1. Salam Pembuka 

2. Paragraf Pendahuluan 

3. Paragraf Isi 
4. Paragraf penutup 

5. Salam penutup 

Cermati kata-kata/ kalimat  dalam teks pidato di atas, kemudian diharapkan 
Anda dapat membuat teks pidato dengan baik seperti contoh. 

 

 

Perangkat 4:  

 

Media Pembelajaran (1) 
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                      Media pembelajaran dalam fokus pembelajaran ini terdiri atas teks 

pidato  

                           yang ditulis dalam chart atau (Ditayangkan dalam LCD) 

                           Dengan media ini siswa dapat menganalisis bagian –bagian pidato 

                           secara berkelompok, kemudian menulis bagian-bagian tersebut 

dalam  

                           jenis pidato yang lain. 

                           

                           Media Pembelajaran 2 ; Rekaman Pidato  (Audio Visual), yang 

                          berisi seseorang sedang berpidato. 

                           Media ini membantu siswa untuk mempelajari intonasi, ekspresi 

                           dan gaya  dalam dalam menyampaikan naskah pidato. 

  

 

 

Perangkat 5 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

     Pendahuluan                      : Lembar kerja ini diharapkan dapat 

                                                   Membantu siswa dalam mengeksplorasi 

                                                    materi pembelajaran tentang menulis 

naskah pidato. 

 

 Ikuti petunjuk dengan baik dan teliti. 

  
 B. Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan 

(perpisahan,  

                                                               Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) dengan  

                                                              bahasa yang baik dan ejaan  yang benar, serta  

                                                              memerhatikan  penggunaan ejaan (8.1). 

C. Indikator                                        : a. Kognitif 

                                                                 Mampu mengungkapkan pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

                                                                 ejaan yang baik dan benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan (naskah)  

                                                                 Penanaman santun bahasa dalam tulisan     

 
 

 

Setelah anda membaca contoh naskah pidato di atas, Coba Anda tuliskan bagian-

bagian pidato  

di bawah ini pada lembar kerja yang disediakan ! 
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          Lembar Kerja Siswa 
 

    Bentuklah kelompok @ 3 orang 

         Setiap kelompok menulis bagian pidato sesuai kolom pada LKS 

    Kalian tentukan jenis pidato sesuai minat; Pidato perpisahan, pidato   

    sambutan ultah, atau Pidato perayaan ... di sekolahmu ! 

 
    Kelompok :.................. 

    Ketua :...................... 

    Anggota :1.................... 

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

                           3.................... 
   Pidato:..................................... 

 

Bagian Pidato Uraian 

 

Masukan 

Salam Pembuka 

 

 

  

Pendahuluan 
 

 

 
 

 

 

  

Isi 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
Penutup 

 

 

 

  

 

Salam penutup 
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Perangkat 6 

 
Penilaian Kelompok ! 

 

. Kompetensi Dasar                          : Menyusun naskah pidato /sambutan (perpisahan,  

                                                           Ulang tahun, perayaan sekolah dll.) dengan  

                                                              bahasa yang baik dan benar, serta 

memerhatikan  

                                                              penggunaan ejaan (8.1). 

 Indikator                                        : a. Kognitif 

                                                                 Mampu mengungkapkan pikiran/informasi 

                                                                 secara tertulis dengan bahasa yang baik dan 

                                                                 benar dan menggunakan ejaan yang benar. 

                                                             b. Psikomotor 

                                                                  Mampu menulis naskah pidato perpisahan  

                                                                 dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

                                                                 ejaan yang baik dan benar . 

                                                             c. Afektif 

                                                                 Kebanggaan terhadap hasil tulisan (naskah)  

                                                                 Penanaman santun bahasa dalam tulisan     
 

 1). Teknik/ Jenis 

 

       a. Tes 

        b. Produk (dokumen hasil pekerjaan) siswa 

 

       Instrumen 

a. Tes Uraian 
v. Tulislah bagian-bagian dalam pidato ! 

vi. Beri contoh masing-masing itu ! 

vii. Coba jelaskan perbedaan pendahualuan  dengan isi dalam pidato ! 
viii. Kalimat “ Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan 

mendapat  

                                       redho Allah swt. “ terdapat pada bagian mana kalimat itu ? beri 

alasan ! 
b. Produk 

Buatlah naskah pidato dengan menggunakan bahasa yang baik dan tulisan 

yang benar , dengan memilih salah satu dari: 
a) pidato perpisahan, b) pidato sambutan ultah, c) pidato perayaan 17 

agustus .. 

 

 

Kunci Jawaban (Rubrik) 

 

Tes Uraian 
e. 1. Bagian pidato : Salam pembuka, pendahuluan, isi pidato, bagian penutup dan salam 

penutup , Jika jawaban betul semua (skor 20 ), jika menulis 1; skor 5 dst. 

 
f. Contoh masing-masing (seperti model;), skor 40, satu contoh dengan benar, maka 

skor 10 dst. 
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g.  Pendahuluan berisi ; Ucapan puji syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada hadirin 

yang hadir; Sedangkan bagian isi adalah uraian tentang inti , isi pokok dari pertemuan 

itu 
Misalnya perpisahan, maka isi pokoknya ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu guru 

dan permohonan maaf; pidato ulang tahun , ucapan selamat dll. Skor  30; masing-

masing penjelasan , skor 10. 
h. Pada penutup; karena berisi harapan dari pertemuan itu. Skor 10 jika jawaban benar. 

 

Produk  
       1.  Ketepatan isi ; maksudnya ketepatan antara kelima bagian pidato dengan jenis pidato 

yang 

            dipilih, bobot  50%; Jika antara jenis pidato, tema tidak sesuai dengan uraian isi maka 

           dapat diberi skor 20; 10 dst. Sesuai dengan kualitas ketidaksesuaiannya. 
5. Struktur bahasa (kalimat) ; ideal skor 30 %  

6. Ejaan ideal skor ; 20 % 

Rentang skor dipertimbangkan sesuai dengan taraf ketepatan jawaban 

 

 

 

 

 

Penutup 

 
      Sebagaimana yang diuraikan di atas, pembelajaran bahasa Indonesia 

meliputi 4 aspek keterampilan ( mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis).       Sekolah Dasar sebagai penggalan pertama pendidikan dasar, 

seyogyanya dapat membentuk landasan yang kuat untuk tingkat pendidikan 

selanjutnya. Ini berarti bahwa sekolah harus membekali lulusannya dengan 

kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, di antaranya 

kemampuan proses strategis (bahasa Indonesia), yang di dalamnya 

terintegrasi pembelajaran apresiasi sastra. 

        Kemampuan membaca, menulis perlu dikembangkan secara sungguh-

sungguh. Abad modern menuntut kemampuan membaca, menulis yang 

memadai. Karena abad modern ditandai dengan kegiatan membaca, menulis 

dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan dalam 

mengembangkan kemampuan membaca dan menulis di Sekolah Dasar 

adalah melalui pengembangan pembelajaran apresiasi sastra. 

         Dikatakan demikian karena pada dasarnya manusia itu semuanya 

menyenangi karya sastra. Selain itu, sebagaimana dikemukakan dalam bab-

bab terdahulu, Ilmu pengetahuan  memberikan kebahagiaan pada manusia 
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dalam bidang jasmani dan kesehatan, sedangkan kesusastraan memberikan 

kebahagiaan yang bersifat rohani. Dengan sastra, manusia dapat menjadi 

senang dan bahagia , ketika membaca karya sastra tersebut. Selain itu, yang 

lebih penting lagi adalah dengan karya sastra manusia dapat mengerti 

manusia lain di manapun di dunia ini. Selain itu, sastra dapat dijadikan 

sebagai titik masuk pendidikan karakter. 

 

       Karena itu, Pembelajaran apresiasi sastra mesti dimulai dari pendidikan 

dasar, terutama Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan hal itu, maka buku kecil 

ini diharapakan dapat membantu para guru/calon guru , khususnya  

guru/calon guru Sekolah Dasar dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia Sekolah Dasar dengan penekanan pada pembelajaran Apresiasi 

Sastra melalui 4 keterampilan berbahasa. 

 


