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PRAKATA

الس ِحي ِْم
بِس
َّ السحْ َم ِه
َّ ِْــــــــــــــــــم هللا
ِ
ب أ َ ِل ٍيم
ٍ عرَا
َ ازةٍ ت ُ ْى ِجي ُك ْم ِم ْه
َ يَا أَيُّ َها الَّرِيهَ آ َمىُىا ه َْل أَدُلُّ ُك ْم
َ علَ ٰى ِت َج
َّللا ِبأ َ ْم َىا ِل ُك ْم َوأ َ ْوفُ ِس ُك ْم ۚ ٰذَ ِل ُك ْم
ُ اَّلل َو َز
ِ َّ يل
ِ َّ تُؤْ ِمىُىنَ ِب
ِ س ِب
َ سى ِل ِه َوت ُ َجا ِهدُونَ فِي
ََخي ٌْس لَ ُك ْم ِإ ْن ُك ْىت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمىن
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku
tunjukkan
suatu
perniagaan
yang
dapat
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu)
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu
mengetahuinya. (As-Shaff ayat 10-11).
Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia-Nya jugalah maka
penulisan buku ini dapat penulis selesaikan. Buku ini
diharapkan memberikan sumbangsi posiif terhadap
kelangsungan adat Suku Alas yang muli luntur oleh
masuknya budaya asing dan juga dapat senantiasa
dilestarikan.
Meskipun penulis berusaha maksimal untuk
menyajikan yang terbaik, tapi penulis mengalami
hambatan-hambatan yakni terbatasnya bahan-bahan
penelitian terutama referensi tentang pendekatan tematis.
Disamping keterbatasan pegetahuan yang penulis miliki.
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Akhirnya penulis menyadari buku ini belumlah sempurna.
Untuk itu dimohon saran-saran dan kritik yang
membangun dari pembaca demi sempurnanya buku ini
dimasa yang akan datang.

Medan, Mei 2021
Penulis,
Sutikno
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Sistematika Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi
Sastra
Suku Alas merupakan satu suku yang mendiami
Tanah Alas dan yang dikenal dnegan Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. kata “alas”
dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa
Alas berarti “tikar”. Daerah atau tanah Alas berkaitan
dengan tempat daerah yang membentang datar seperti
tikar di sela-sela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas
dilalui banyak sungai, salah satu di antaranya adalah
sungai Alas. Desa Alas disebut kute yang biasanya
dalam suatu kute didiami oleh satu atau beberapa klan,
yang disebut merge. Anggota satu merge/marga/suku
berasal dari satu nenek moyang yang sama. Masyarakat
penduduk suku alas menarik garis keturunan
patrilineal, artinya garis keturunan laki-laki. Mereka
juga menganut adat eksogami merge, artinya jodoh
harus dicari di merge (suku) lain. Ukhang Alas atau
biasa disebut juga khang Alas atau Kalak Alas telah
lama bermukim di lembah Alas, hal ini dibuktikan jauh
sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke
Indonesia.
Keadaan penduduk lembah Alas telah tercatat
dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa
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Belanda. Bila dilihat dari catatan sejarah masuknya
Islam ke Tanah Alas, maka jelas penduduk ini sudah ada
walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut
kepercayaan animisme. Nama Alas diperuntukan bagi
seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas
disebut dengan kata Tanoh Alas. Kata “Alas” berasal
dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing)
keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Beliau
bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa
Batu Bulan. Nisa & Suprianto (2016:194) Dalam buku
Kajian yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis
budaya pernah dilakukan oleh Parrish and Vanberschot
pada tahun 2010 tentang Cultural Dimensions of
Learning: Addressing the Challenges of Multicultural
Instruction.
Tujuan
Parrish
and
Vanberschot
(2010)mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran
untuk mengenalkan sikap mencintai budaya daerah
pada peserta didik. Hasil Kajian menunjukkan bahwa
pembelajaran berbasis multikultural sangat penting dan
perlu diterapkan dalam proses pembelajaran, karena
nilai-nilai
budaya
yang
terkandung
dapat
memperkenalkan budaya dan tradisi disetiap masingmasing daerah.
Abubakar (2016:20) menjelaskan bahwa budaya
merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia
(dalam masyarakat tertentu) yang mengandung nilainilai religiusitas, filosofis, localwisdom). Muliono (Nisa &
Suprianto, 2016:194) menjelaskan bahwa Kajian budaya
merupakan salah satu Kajian yang bertujuan untuk
2

menyelidiki pentingnya wawasan nusantara dan
kearifan lokal dalam pendidikan.
Ahmad yang berumur 58 tahun penduduk
masyarakat Kutacane menjelaskan bahwa tradisi yang
ada di tanah Alas begitu banyak dan bermacam ragam.
Upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku
Alas adalah „Turun Mandi‟, „Sunat Khitan‟,
„Perkawinan‟, dan „Kematian‟. Pada setiap kegiatan ini
dikenal beberapa budaya tolong menolong yang
dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya
dalam struktur kekerabatan. Ada tiga struktur
kekerabatan dalam suku Alas yaitu Wali, Sukut/Senine,
dan
Pebekhunen/Malu. Adapun
bentuk
tolongmenolong yang dilakukan adalah pemamanan, tempuh,
dan nempuhi wali. Budaya/tradisi merupakan bentuk
kearifan lokal yang di junjung tinggi dan diutamakan
oleh setiap masyarakat di daerahnya masing-masing.
Budaya/tradisi dan agama saling berdampingan.
Kuntowijoyo (Abubakar, 2016:20) menjelaskan bahwa
Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling
berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada
keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama
mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya,
sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem
nilai dan simbol agama.
Budaya lokal merupakan bentuk pengetahuan
dialektika kehidupan suatu daerah. Pengetahuan yang
diambil dari berbagai dikehidupan yang direfleksikan
untuk membantu manusia berpedoman memaknai
3

budaya/tradisi masyarakat. Dalam hal ini untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa
tentang Budaya lokal suku Alas perlu dijadikan sebagai
bahan ajar. Iskandar Wassid dan Sunendar (Putra dkk,
2014:2), menjelaskan bahwa salah satunya yang
menyatakan bahwa bahan ajar harus menstimulus
aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik, yang
nantinya
dapat
menjadi
pedoman
hidup.
Pengembangan Bahan Ajar sekaligus Apresiasi
merupakan satu penilaian tentang sastra, dengan
adanya bahan ajar ini siswa diharpakn lebih mampu
dalam mengetahui dan mengapresiasi sastra khususnya
budaya suku Alas. Siswa sering sekali menganggap
bahwa budaya lokal tidak penting untuk di pelajari.
Padahal pada kenyataannya budaya lokal di setiap
daerah berdampingan dengan agama. Sama halnya di
daerah aceh yang identik dan panatik dengan agama.
Namun tidak menghilangkan budaya/tradisi yang
sudah dilaksanakan nenek moyang suku Alas
sebelumnya. Salah satu budaya/tradisi yang masih
dilaksanakan setiap saatnya adalah budaya/tradisi
“Pemamanan”.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
salah satu masyarakat Suku Alas Bapak Ahmad yang
berumur 58 Tahun tentang budaya “pemamanan”.
Budaya “pemamanan” adalah Sebuah perhelatan dan
tradisi di kutacane yang mayoritas dihuni oleh suku
Alas. Pemamanan berasal dari kata paman, yaitu lakilaki dari garis keturunan ibu-adik atau kakak ibu.
4

Pemamanan
ini
adalah
satu
budaya
yang
mempercayakan paman sebagai penanggungjawab atas
perhelatan pesta sunat dan nikah keponakan. Marwah
setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta.
Seorang paman yang dituntut bertanggung jawab untuk
memenuhi segala keperluan pesta rumah keponakan,
dan nilai/karakter seorang paman juga dipertaruhkan
pada acara pemamanan. Dapat disimpulkan bahwa
pada tradisi/budaya “pemamanan” penting untuk
diketahui bahwa beban tanggungjawab dan moral
sejalan. Pada kenyataannya budaya/tradisi merupakan
konteks kebudayaan yang dapat membentuk karakter
bangsa/masyarakat.
Apresiasi merupakan salah satu penilaian karya
sastra atau penghargaan yang bertujuan untuk
memahami pesan yang terdapat dalam sebuah sastra
sekaligus menikmati karya-karya sastra kreatif secara
langsung, dengan segala bentuk dan ragamnya..
berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan pendapat
Effendi (Teguh Suharto, 2015:5) yang menjelaskan
bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya
sastra secara sungguh-sungguh untuk menambah
pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan
terhadap karya sastra. Tujuan menggauli cipta sastra
ialah untuk memperoleh kesenangan (pleasure), ingin
mendapatkan terapi psikologis, ingin memperoleh
informasi estetis, ingin mengembangkan warisan
budaya. Dick Hartoko (Teguh Suharto, 2015:5) Apresiasi
sastra mirip dengan kritik sastra. Kritik sastra berusaha
5

mencari kelemahan karya sastra dan mencari kebenaran
nilai sastra, sementara apresiasi berusaha menerima
karya sastra sebagai sesuatu yang layak diterima dan
menerima nilai-nilai sastra sebagai sesuatu yang benar.
Lepas dari perbedaan keduanya, pengkajian cerita
rekaan akan membantu pembaca dalam memahami
karya sastra.
Berdasarkan hasil observasi peneliti sebelumnnya
di daerah suku Alas dan di sekolah tingkat SMA
sederajat. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar tentang
budaya di sekolah-sekolah masih sangat minimnya
mengakibatkan kurangnya pengetahuan siswa tentang
budaya lokal suku Alas. Pengetahuan siswa dalam
mengapresiasi sastra berdasarkan budaya lokal masih
jauh dari yang diharapkan. Nilai rata-rata siswa dalam
belajar bahasa Indonesia khususnya tentang sastra
masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum).
Kemudian banyaknya siswa yang belum mengetahui
manfaat dan nilai yang terkandung dalam budaya
“pemamanan” sehingga siswa menganggap budaya
suku alas termasuk “pemamanan” hanya sebatas
budaya
saja.
Tanpa
mengetahui
nilai
yang
dipertaruhkan moral dan rasa tanggung jawab yang
dipertaruhkan seorang paman.
Paparan identifikasi masalah yang ditemukan
sebelumnya bahan ajar apresiasi perlu ditambah dan
dikembangkan guna meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan siswa dibidang sastra khususnya tentang
budaya lokal. Pengembangan adalah alternatif yang
6

bertujuan untuk memberikan pengembangan atau
sesuatu bagian komponen yang saling berhubungan
dengan proses/struktur dan fungsi suatu pembelajaran
yang
dapat
memberikan
hasil/tujuan
akhir
pembelajaran. Karena reformasi pendidikan merupakan
bentuk antisivasi menghadapi harus reformasi dan
perubahan kehidupan dalam meyarakat yang
mengglobal yang didasarkan pada “empat pilar
pendidikan” yang dicanangkan oleh UNESCO tahun
1997 meliputi: (1) learning to know (belajar untuk
mengetahui; (2) learning to do, (belajar untuk melakukan;
(3) learning to be (belajar untuk menjadi seseorang,
learning to live together, (belajar untuk hidup
bersama/masyarakat.
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang baik akan menjelaskan secara
teoritis pertautan yang dikaji. Pengembangan bahan ajar
apresiasi sastra berdasarkan budaya lokal suku Alas
merupakan salah satu materi yang dikembangkan untuk
memberikan pengembangan atau sesuatu bagian
komponen yang saling berhubungan dengan proses/
struktur dan fungsi suatu pembelajaran yang dapat
memberikan hasil/tujuan akhir pembelajaran. Dalam
hal ini adapun kerangka berpikir yang perlu
diperhatikan dalam penelitian Pengembangan bahan
ajar apresiasi sastra berdasarkan budaya lokal suku
Alas.

7
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BAB II
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
APRESIASI SASTRA
Pengembangan merupakan salah satu Kajian yang
bertujuan untuk menyempurnakan dan memperbaiki
langka atau proses suatu Kajian ataupun bahan ajar. Sesuai
dengan pendapat Trianto (2016:49) yang menjelaskan
bahwa Kajian dan pengembangan merupakan rangkaian
proses
atau
langkah-langkah
dalam
rangka
mengembangkan
sesuatu
produk
baru
atau
menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat di
pertanggung jawabkan.
A. Bahan Ajar
Nisa & Suprianto (2016:1) Bahan ajar merupakan
komponen penting yang digunakan guru dalam
kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang baik dapat
membantu peserta didik dalam rangka mencapai
kompetensi. Bahan ajar merupakan komponen penting
Sumber bahan ajar yang dipilih guru ada kecendrungan
dititikberatkan hanya ada satu bahan ajar. Padahal
banyak pilihan sumber bahan ajar yang digunakan.
Proses kegiatan belajar mengajar guru juga cenderung
memberikan bahan ajar terlalu luas atau sebaliknya
terlalu sedikit, terlalu mendalam atau justru terlalu
dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis
materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi
9

peserta didik yang ingin dicapai sesuai ntutan
Kurikulum 2013.
Belawati (Putra dkk, 2014:2) menjelaskan bahwa
bahan ajar menjadi salah satu perangkat pembelajaran
yang disusun secara sistematis dan mempunyai peran
penting dalam proses pembelajaran, yakni sebagai acuan
bagi pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Bahan ajar yang terseleksi
secara baik akan memberikan banyak manfaat, antara
lain peserta didik akan tertarik dan tumbuh minatnya
untuk memenuhi dan menguasai materi yang telah
diberikan. Di samping itu bahan ajar juga mampu
memengaruhi peserta didik pada proses belajarmengajar yang lebih bermakna.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Wijana dan
Rohmadi (Putra dkk, 2014:2) menjelaskan juga
menyatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat
informasi yang harus diserap peserta didik melalui
pembelajaran yang menyenangkan. Peserta didik harus
benar-benar merasakan manfaat bahan ajar atau materi
pelajaran itu setelah ia mempelajarinya. Maka dari
itulah, sebuah materi pelajaran atau bahan ajar harus
mampu membangkitkan gairah belajar siswa, sehingga
bahan ajar ayang diberikan dapat bermanfaat bagi
pesesrta didik.
Secara implisit, bahan ajar juga harus mampu
menjadi sarana pembimbing budi pekerti peserta didik.
Hal itu dapat dilakukan dengan cara memilih bahan ajar
yang memuat nilai-nilai moral yang baik. Seperti kriteria
10

bahan ajar yang dikemukakan oleh Iskandar Wassid dan
Sunendar (Putra dkk, 2014:2), menjelaskan bahwa salah
satunya yang menyatakan bahwa bahan ajar harus
menstimulus aktivitas-aktivitas pribadi para peserta
didik, yang nantinya dapat menjadi pedoman hidup.
bahan ajar yang disusun sendiri oleh guru mata
pelajaran bersangkutan akan mampu melahirkan atau
menelurkan bahan ajar yang baik, karena bahan ajar
yang digunakan adalah bahan ajar yang sudah terseleksi
dengan baik. Bahan ajar yang disusun secara mandiri
juga akan mampu memberi efek variasi dan
ketidakmonotonnya bahan ajar yang diberikan.
B. Pengertian Apresiasi
Apresiasi merupakan pemahaman, penghargaan
dan penialaian. Sesuai dengan pendapat Jakob Sumardjo
(Teguh Suharto, 2015:4) menjelaskan bahwa Apresiasi
berarti memahami, menikmati dan menghargai atau
menilai. Menurut S. Effendi (Teguh Suharto, 2015:5)
apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra
secara sungguh-sungguh untuk menambah pengertian,
penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan terhadap
karya sastra. Tujuan menggauli cipta sastra ialah untuk
memperoleh kesenangan (pleasure), ingin mendapatkan
terapi psikologis, ingin memperoleh informasi estetis,
ingin mengembangkan warisan budaya. Pendek kata
sastra dapat berfungsi sebagai dulce et utile.
Dick Hartoko (Teguh Suharto, 2015:5) Apresiasi
sastra mirip dengan kritik sastra. Kritik sastra berusaha
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mencari kelemahan karya sastra dan mencari kebenaran
nilai sastra, sementara apresiasi berusaha menerima
karya sastra sebagai sesuatu yang layak diterima dan
menerima nilai-nilai sastra sebagai sesuatu yang benar.
Lepas dari perbedaan keduanya, pengkajian cerita
rekaan akan membantu pembaca dalam memahami
karya sastra. Hal ini selaras dengan pernyataan Kenney
(Teguh Suharto, 2015:7) bahwa “Analysis properly
understood and rightly undertakencontributes essentially to
the full enjoyment of fiction”. Untuk dapat mengapresiasi
karyasastra dengan baik, pembaca harus menguasai
berbagai sistem kode, yaitu kode bahasa, kode budaya,
dan kode sastra (A. Teeuw, (Teguh Suharto, 2015:7) Di
samping itu, dalam melakukan penghayatan terhadap
isi karya sastra, pembaca sebagai penghayat
mengedepankan faktor afektif, yaitu merupakan realitas
rasa yang secara nyata ada pada diri pembaca (Herman
J. Waluyo, (Teguh Suharto, 2015:7) Kekuatan emosional
diperlukan ketika pembaca menghayati/ pengapresiasi
sastra.
C. Pengertian Sastra
Sastra berasal dari bahasa sansakerta shastra yang
artinya “tulisan yang mengandung instruksi” atau
“pedoman”. Dalam masyarakat Indonesia definisi sastra
masih bersifat kabur, pengertiannya kadang menjadi
biasa. Pengertian sastra merujuk pada kesusastraan yang
diberi imbuhan ke-an. “Su” artinya baik atau indah dan
“sastra” artinya tulisan atau lukisan. Sehingga
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Kesusastraan artinya tulisan atau lukisan yang
mengandung kebaikan dan keindahan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahsa sastra adalah suatu
karangan yang memiliki nilai estetik dan memiliki
keindahan.
Astuti, dkk (2016:175) menjelaskan bahwa “Sastra
adalah suatu bentuk dari hasil bentuk pekerjaan seni
kreatif
yang
objeknya
adalah
manusia
dan
kehidupannya dengan mneggunakan bahasa sebagai
madiumnya. Sebagai seni kreatif yang menggunakan
manusia sebagai objek dan semacam kehidupannya”.
D. Fungsi Sastra
Rokhmanyah
(2014:8)
menjelaskan
dalam
kehidupan masyarakat sastra mempunyai beberapa
fungsi, yaitu: Fungsi rekreaktif, Fungsi didaktif, Fungsi
estetis, Fungsi moralitas, Fungsi religious. Sama halnya
dengan pendapat Kokasih (2011:194) yang menjelaskan
bahwa fungsi sastra dapat digolongkan menjadi lima
golongan yaitu: Fungsi rekreaktif, Fungsi didaktif,
Fungsi estetis, Fungsi moralitas, Fungsi religious.
Selanjutnya Nurapni (2010:8) juga menjelaskan bahwa
fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat, sastra
memiliki funggsi sebagai berikut: Fungsi rekreaktif,
Fungsi didaktif, Fungsi estetis, Fungsi moralitas, Fungsi
religious. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
pembahasan berikut ini.
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1. Fungsi rekreaktif , yaitu: sastra dapat memberikan
hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau
pembacanya.
2. Fungsi didaktif, yaitu: sastra mampu mengarahkan
atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai
kebenaran
dan
kebaikan
yang
terkandung
didalamnya.
3. Fungsi estetis, yaitu: sastra mampu memberikan
keindahan bagi penikmat/pembacanya karena sifat
keindahannya.
4. Fungsi moralitas, yaitu: sastra mampu memberikan
pengetahuan kepada pembaca/peminatnya sehingga
tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang
baik selalu mengandung moral yang tinggi.
5. Fungsi religious, Dalam hal ini sastra menghasilkan
karya-karya yang mengandung ajaran agama yang
dapat diteladani oleh para penikmat/pembaca sastra.
Dengan demikian fungsi sastra bagi masyarakat
adalah memberikan hiburan yang menyenangkan,
mendidik pembaca karena nilai-nilai yang terkandung
didalamnya, memberikan keindahan bagi pembaca,
memberikan pengetahuan yang mengandung moral
yang tinggi dan mengandung ajaran agama yang dapat
diteladani.
E. Bentuk dan Jenis-Jenis Karya Satra
Menurut Rokhmansyah (2014:13), “Genre atau
macam sasta ada tiga yaitu: puisi, prosa dan drama”.
Nurgiyanotoro (Septiaji, 2016:5) menjelaskna bentuk
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sastra tadisional adalah: label, dongeng rakyat, mitologi,
legenda, dan epos. Sedangkan menurut Kokasih
(2011:196) menjelaskan bahwa ada empat bentuk karya
sastra yaitu: prosa, puisi, prosa liria dan drama. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dari pemaparan berikut ini:
1. Prosa, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam
bahasa yang bebas dan panjang dengan penyampaian
secara naratif.
2. Puisi, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam
bahasa singkat padat, serta indah. Dalam puisi lama,
bentuknya slalu terikat oleh aturan-aturan baku,
antara lain:
a. Jumlah larik tiap bait
b. Jumlah suku kata dalam tiap-tiap larik dan bait.
c. Pola irama pada setiap larik atau bait.
d. Persamaan bunyi kata atau rima.
3. Prosa lris, yaitu sastra berbentuk puisi, namun isinya
berupa cerita.
4. Drama, berbentuk sastra yang dilukiskan dalam
dalam bahasa bebas dan panjang, serta dilukiskan
dengan menggunakan dialog.
Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa
seiring dengan pesatnya perkembangan media
pembelajaran, akan membawa perubahan proses belajar
mengajar bagi guru dan siswa. Hal ini terlihat dari pola
pembelajaran tradisional 1 yang digunakan oleh guru,
terus meningkat ke pola pembelajaran tradisional 2,
kemudian ke pola pembelajaran guru dan media,
sampai kepada pola pembelajaran bermedia, terus
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meningkat. Namun dalam hal ini, guru harus mampu
menyesuaikan pola pembelajaran yang akan digunakan
pada setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan.
Sedangkan Septiaji (2016:2) menjelaskan bahwa
“Pada umumnya sastra adalah bentuk kreasi imajinatif
dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan
dunia rekaan. Menghadirkan pemahaman dan
pengalaman tertentu, serta mengandung nilai estetika
tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa dan anakanak. gambaran terhadap kenyataan hidup dan
kehidupan, dapat pula imajinasi murni pengarang atau
penyair, dan dapt pula sebagai campuran semuanya.
Sujoko (2016:16) menjelaskan bahwa “sastra
merupakan karya seni, oleh karena itu setiap seni yang
diciptakan oleh seniman atau sastrawan memiliki peran
dan mengandung unsure budaya masyarakat tertentu
baik yang terjadi dan ada di masa lampau maupun masa
kini.
Sumarjo dan Saini (Sujoko, 2016:16) menyatakan
bahwa “Manfaat karya sastra adalah sebgai berikut
adalah: 1) karya sastra yang besar memberikan
kesadaran kepada pembacanya tentang kebenarankebenaran hidup ini. Dari karya itu memperoleh
pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang
manusia, dunia, dan kehidupan. 2) karya sastra
memberikan kegembiraan dan kepuasan batin, 3) karya
satsra besaar itu abadi. 4) karya sastra besar tidak
mengenal batas kebangsaan, 5) karya sastra besar adalah
karya seni, indah dan memenuhi kebutuhan manusia
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terhadap naluri keindahannya, 6) karya sastra dapat
memberikan pada kita penghayatan yang mendalam
terhadap apa yang kita ketahui, 7) membaca karya sastra
besar juga dapat menolong pembacanya menjadi
manusia berbudaya.
Andayani, dkk (2016:66) menjelaskan bahwa
“Karya sastra adalah unkapan batin seseorang yang
digambarkan melalui bahasa. Imaji dari penyair atau
pengarang dapat merupakan. Lukens (Septiaji, 2016:2)
menjelaskan bahwa “Sastra menawarkan dua hal utama,
yaitu: kesenangan dan pemahaman. Sastra hadir kepada
pembaca pertama-tama adalah memberikan hiburan,
mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi,
memebaawa pembaca ke suatu alur kehidupan yang
penuh daya imajinasi, daya tarik, dan rasa ingin tahu.
Rahmanto (Septiaji, 2016:2) mengungkapkan ada empat
manfaat belajar sastra, yaitu: 1) membantu keterampilan
berbahasa, 2) meningkatkan pengetahuan budaya, 3)
mengembangkan cipta dan rasa, dan 4) menun jang
pembentukan watak dan karakter.
Oemarjati (Tindaon, 2016:3) menjelaskan bahwa “
pengajaran sastra pada dasrnya mengemban misi efektif,
yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya
lebih
tanggap
terhadap
peristiwa-peristiwa
disekelilingnya. Yang tujuan kahirnya menanam,
menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap
masalah-masalh manusiawi, pengenalan dan rasa
hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks
individual, maupun sosial. Lazar (Tindaon, 2016:3)
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menjelaskan bahwa “manfaat pembelajaran sastra antara
lain; 1) memebrikan motivasi kepada siswa, 2) member
akses pada latar belakang budaya, 3) memberi akses pada
pemerolehan bahasa, 4) memperluas perhatian terhadap
bahasa, 5) mengembangkan kemampuan interpretative
siswa, dan 6) mendidik secara keseluruan”.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran sastra merupakan pembelajaran
yang membahas tentang bagaimana pengajaran sastra
yang diterapkan dan dilaksanakan. sehingga akan
menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan
kepekaan
terhadap
masalah-masalh
manusiawi,
pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik
dalam konteks individual, maupun sosial

*****
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BAB III
SEJARAH SUKU
ALAS KUTACANE
A. Sejarah Suku Alas Kutacane
Suku Alas merupakan satu suku yang mendiami
Tanah Alas dan yang dikenal dengan Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata "alas"
dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa
Alas berarti "tikar". Tanah Alas berkaitan dengan tempat
daerah yang membentang datar seperti tikar di selasela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak
sungai, salah satu di antaranya adalah sungai Alas. Desa
Alas disebut kute yang biasanya dalam suatu kute
didiami oleh satu atau beberapa klan, yang
disebut merge. Anggota satu merge/marga/suku
berasal dari satu nenek moyang yang sama. Mereka
menarik garis keturunan patrilineal, artinya garis
keturunan laki-laki. Mereka juga menganut adat
eksogami merge, artinya jodoh harus dicari di merge
lain. Ukhang Alas atau biasa disebut juga khang Alas
atau Kalak Alas telah lama bermukim di lembah Alas,
hal ini dibuktikan jauh sebelum Pemerintah Kolonial
Belanda masuk ke Indonesia. Keadaan penduduk
lembah Alas telah tercatat dalam sebuah buku yang
dikarang oleh seorang bangsa Belanda. Bila dilihat dari
catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, maka
jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat
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nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.
Nama Alas diperuntukan bagi seorang atau kelompok
etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh
Alas. Ada tiga struktur kekerabatan dalam suku Alas
yaitu Wali,
Sukut/Senine,
dan
Pebekhunen/
Malu. Adapun bentuk tolong-menolong yang dilakukan
adalah pemamanan, tempuh, dan nempuhi wali. Budaya
“Pemamanan” ini merupakan bentuk tradisi yang di
junjung tinggi dan diutamakan oleh setiap masyarakat
di daerahnya masing-masing.
B. Budaya Lokal Suku Alas
Budaya merupakan foklor, masyarakat Indonesia
sejak dulu telah memiliki kebudayaan. Salah satu bentuk
kebudayaan yang telah dihasilkan adalah folklor.
Perkembangan folklor dalam kehidupan masyarakat,
merupakan perwujudan dari usaha dan cara-cara
kelompok tersebut dalam memahami serta menjelaskan
realitas lingkungannya, yang disesuaikan dengan situasi
alam pikiran masyarakat di suatu zaman tertentu.
Abubakar (2016:20) menjelaskan bahwa budaya
merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia
(dalam masyarakat tertentu) yang mengandung nilainilai religiusitas, filosofis,localwisdom). Muliono (Nisa &
Suprianto, 2016:194) menjelaskan bahwa Kajian budaya
merupakan salah satu Kajian yang bertujuan untuk
menyelidiki pentingnya wawasan nusantara dan
kearifan lokal dalam pendidikan. Rohmana (2016:6)
menjelaskan bahwa Budaya Nusantara, mencerminkan
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bagaimana ajaran Islam diresepsi dan diartikulasi ke
dalam khasanah budaya lokal Nusantara. Mereka bisa
menyalurkan ekspresi estetis lokalnya dalam tradisi
keilmuan Islam melalui gubahan kekayaan sastra
lokalnya masing-masing sehingga menambah kekayaan
khasanah sastra dan budaya Islam nusantara.
Kajian sastra Islam nusantara dalam bingkai
tradisi sastra lokal ini sangat signifikan untuk
memperkuat pandangan tentang besarnya pengaruh
tradisi Islam terhadap perkembangan sastra Nusantara.
Tradisi Islam ditandai beragam kreatifitas lokal
keagamaan ke arah pembentukan sebuah identitas yang
disebut dengan Islam nusantara. Sebuah kretifitas
keagamaan dengan mengartikulasikan beragam elemen
lokal ke dalam khasanah budaya dan tradisi keilmuan
islam.
Muliono (Nisa & Suprianto, 2016:194) mengakji
tentang penerapan muatan kearifan lokal pada peserta
didik sejak usia dini. Abubakar (2016:23) dalam jurnal
Interaksi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi
khanduri maulod pada masyarakat aceh menjelaskan
bahwa agama dan kebudayaan adalah dua hal yang
saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena
pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama
mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya,
sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem
nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang
melambangkan nilai ketaatan kepada tuhan, dan
kebudayaan juga mengandung nilai supaya manusia
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dapat hidup didalamnya. Agama dalam perspektif ilmuilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat
sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang
berperan besar dalam struktur tata normatif dan sosian.
Sedangkan budaya merupakan ekspresi cipta, karya,
dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang
mengandung nilai-nilai religiusitas, filosofis dan
kearifan lokal (local wisdom). Dalam masyarakat Aceh,
agama menjadi suatu komponen yang mengatur sistem,
pranata dan budaya yang memiliki makna dan fungsi
untuk
mengatur
kehidupannya.
Sistem
sosial
masyarakat tersebut terbentuk dalam adat dan tradisi
yang menjadi budaya. Dalam adat istiadat atau budaya
Aceh, nilai-nilai Islam senantiasa menyatu dalam
berbagai budayanya, seperti peusijuek, perkawinan, dan
lain-lain. Meskipun tradisi khanduri maulod dianggap
sebagai budaya sinkretis (budaya lokal menjadi budaya
islam), oleh kelompok puritan yaitu kelompok yang
berusaha melakukan pemurnian syariat islam. Tradisi
ini merupakan upacara adat yang mendapat pengaruh
islam.
Abubakar (2016:26) dalam jurnal Interaksi Islam
dengan budaya lokal dalam tradisi khanduri maulod
pada masyarakat aceh menjelaskan bahwa Kebanyakan
budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi
sebaliknya, agama berdasarkan budaya. Agama adalah
primer, dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat
berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia subkordinat terhadap agama. Proses interaksi Islam dengan
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budaya lokal menunjukkan bahwa Islam dapat
terakomodasi oleh nilai-nilai lokal dan pada sisi lain.
Abubakar (2016:28) dalam jurnal Interaksi Islam
dengan budaya lokal dalam tradisi khanduri maulod
pada masyarakat aceh menjelaskan bahwa Intraksi Islam
dengan budaya lokal dapat dilihat dari pola-pola, yaitu
konflik, adaptasi atau akomodasi, asimilasi, dan
integrasi. Proses adaptasi dan asimilasi yang terjadi.
Diantara konflik dan integrasi dapat menghasilkan
perpaduan antara masing-masing nilai budaya untuk
mencapai suatu budaya khusus dalam setiap pertemuan
antara
dua
budaya,
manusia
membentuk,
memanfaatkan, dan mengubah hal-hal yang paling
sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut,
proses akulturasi budaya melahirkan local genius, yaitu
kemampuan menerap sekaligus seleksi dan pengolahan
aktif terhadap pengaruh kebudayaan yang datang,
sehingga dapat dicapai ciptaan baru yang unik dalam
wilayah bangsa yang membawa kebudayaan tersebut.
Secara sosiohistoris interaksi Islam dengan budaya
lokal terjadi dalam tiga pola penyegaran dan
pembentukan formasi Islam yang terjadi di Asia
Tenggara, yaitu pertama, pola Pasai adalah pola dimana
Islam tumbuh bersama-sam dengan perkembangan
pusat kekuasaan negara dan Islam menjadi landasan
sosial politik negara, sebagaimana dijelaskan dalam
hikayat Raja-raja Pasai. Pola kedua dirumuskan
berdasarkan kasus Malaka, Patani, Gowa-Tallo dan
Ternate yang disebut sebagai pola Malaka, yaitu
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penyegaran dan penerimaan Islam melalui kekuatan
magis atau yang lainnya terjadi melalui konversi pusat
kekuasaan lokal ke dalam kekuasaan Islam. Dan pola
ketiga adalah pola Jawa, yaitu penyebaran Islam terjadi
melalui penaklukan pusat kekuasaan lokal (Majapahit)
oleh Islam (Demak), termasuk kerajaan Sriwijaya
(Budha) di Sumatera Selatan.
Abubakar (2016:23) menjelaskan bahwa Aceh
memiliki ragam budaya, bahkan disetiap daerah
mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal
ini dapat dilihat diantaranya pada ritual perkawinan,
rumah adat, kesenian, ritual khanduri maulod, dan
motif-motif adat dengan berbagai ornamen. Aceh
merupakan daerah yang mayoritas muslim, dimana
Islam menjadi asas pokok dalam berbagai masyarakat,
berbangsa, dan bernagara. Dalam hal ini aspek kultural,
idiologi dan struktural bersenyawa dengan adat dan
agama Islam. Bagi masyarakat Aceh, hubungan adat
dengan agama disebutkan Lagei Zat Ngon Sifeut
(seperti zat dengan sifat), artinya adat dengan agama
tidak dapat dipisahkan sehingga adat istiadat yang
berkembang dalam masyarakat Aceh tidak boleh
bertentangan dengan agama Islam. Karena itu Aceh
memiliki ragam budaya Islam yang masih dilestarikan
sampai saat ini. Budaya Aceh tersebut merupakan
implementasi dari nilai-nilai agama Islam yang melekat
dalam kehidupan masyarakat. Khanduri Maulod
merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Aceh
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yang masih dilestarikan oleh berbagai lapisan
masyarakat.
Danandjaja (2007:2) mengatakan bahwa folklor
secara keseluruhan adalah kebudayaan suatu kolektif,
yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara
kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi
yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh
yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu
pengingat (memonic device).
Cara masyarakat menjelaskan atau memahami
realitas tersebut, bukan merupakan suatu kesengajaan
untuk mengacaukan fakta dengan khayalan, tetapi
memang merupakan suatu cara dalam menangkap
realitas sesuai dengan alam pikiran mereka. Oleh karena
itu, tradisi lisan dalam suatu masyarakat bisa beragam
bentuknya, tergantung masyarakat yang mendukungnya. Abubakar (2016:20) menjelaskan bahwa
Kehadiran Islam ditengah masyarakat yang sebelumnya
sudah memiliki nilai-nilai budaya dan adat istiadat
mengakibatkan terjadinya interaksi antar dua unsur
budaya yang berbeda, yaitu di satu sisi Islam dan di sisi
lain budaya lokal. Dalam proses interaksi tersebut, Islam
dapat terakomodasi oleh nilai-nilai lokal.
C. Ciri-ciri Utama pada Foklor/Budaya Lokal
Kedudukan folklor dengan kebudayaan lainnya
tentu saja berbeda karena folklor memiliki karakteristik
atau ciri tersendiri. Menurut pendapat Danandjaja
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(2007:3), ciri-ciri pengenal utama pada folklor bisa
dirumuskan sebagai berikut:
1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan
secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari
mulut ke mulut.
2. Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam
bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar.
3. Folklor ada (exist) dalam versi-versi bahkan varianvarian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara
penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya
bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh
proses lupa diri manusia atau proses interpolasi
(interpolation).
4. Folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya
sudah tidak diketahui orang lagi.
5. Folkor biasanya mempunyai bentuk berumus atau
berpola, dan selalu menggunakan kata-kata klise.
6. Folklor mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik,
pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan
terpendam.
7. Folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika
sendiri yang tidak sesuai logika umum. Ciri
pengenalan ini terutama berlaku bagi folklor lisan
dan sebagian lisan.
8. Folklor menjadi milik bersama (collective) dari kolektif
tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena
penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui
lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang
bersangkutan merasa memilikinya.
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9. Folklor pada umumnya bersifar polos dan lugu,

sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu
spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat
bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi
manusia yang paling jujur manisfestasinya.
William Thoms dalam Jurnal Internalisasi nilainilai tradisi pada penciptaan tari anak berbasis budaya
lokal Sunaryo (2015:2) mengungkapkan bahwa Folklore
is the body of expressive culture, including tales, music, dance,
legends, oral history, proverbs, jokes, popular beliefs, customs,
and so forth within a particular population comprising the
traditions (including oral traditions) of that culture,
subculture, or group. It is also the set of practices through
which those expressive genres are shared.
Dari pendapat diatas cukup jelas bahwa budaya
oral atau sastra tidak tertulis yang disampaikan melaui
mulut ke mulut dari generasi ke generasi dalam bentuk
diantaranya lagu/syair dan tari dalam kaulinan barudak
lembur termasuk kedalam folklore. Kaulinan Barudak
(Sunaryo, 2015:1) merupakan hasil kebudayaan yang
diwariskan turun-temurun secara lisan yang tidak
diketahui siapa pengarangnya. Jadi pengarangnya itu
bersifat anonim, sehingga dikatakan merupakan hasil
balarea (komunal), seperti yang dikatakan oleh mang
koko.

*****

27

28

BAB IV
SASTRA LISAN DAN TULISAN

A. Definisi Sastra Lisan dan Tulisan
Sunaryo (2015:2) menjelaskan Sastra lisan sok
dipitatall-keun karena sastra balarea (folk literature), demi
sastra tulisan sok dipitalikeun kana seni sastra (literature
of art). Klasifikasi sastra balerea jeung seni sastra teh
sebenerna dasarna teh nurutkeun anu ngahasil keunana,
nu hiji karya balarea (komunal), nu hiji deui karya
saurang pangarang (individual). Sastra lisan selalu
dihubungkan dengan sastra umum (folk literature),
sedangkan sastra tulisan biasa dihubungkan dengan seni
sastra (literature of art). Klasifikasi sastra umum dalam
seni sastra itu sebenarnya dasarnya menurut yang
menghasilkan, yang satu merupakan karya umum dan
yang satu lain karya seorang pengarang (individual).
Macam sastra yang berbentuk kearifan lokal sangat
banyak seperti halnya penjelasan Sunaryo (2015:2)
menjelaskan bahwa kaulinan barudak sunda termasuk
kegiatan folklore karena diperoleh melalui warisan lisan
dalam bentuk permainan rakyat kanak-kanak karena
permainan ini disebarkan hampir murni melalui tradisi
lisan dan banyak diantaranya disebarluaskan tanpa
bantuan orang dewasa seperti orang tua atau guru
sekolah mereka.
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Masnun Tahir (Abubakar, 2016:21) menjelaskan
bahwa Sebenarnya Islam lahir sebagai produk lokal
yang kemudian diuniversalisasikan dan ditransendensi
sehingga kemudian menjadi universal. Kemudian Islam
dipersepsi oleh pemeluknya sesuai dengan pengalaman,
problem, kapasitas, intelektual, sistem budaya, dan
segala keragaman masing-masing di dalam komunitas.
Marzuki (Abubakar, 2016:21) menjelaskan bahwa
masyarakat Aceh, agama menjadi suatu komponen yang
mengatur sistem, pranata dan budaya yang memiliki
makna dan fungsi untuk mengatur kehidupannya.
Sistem sosial masyarakat tersebut terbentuk dalam adat
dan tradisi yang menjadi budaya. Dalam adat istiadat
atau budaya Aceh, nilai-nilai Islam senantiasa menyatu
dalam
berbagai
budayanya,
seperti
peusijuek,
perkawinan, dan lain-lain.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa Pemamanan merupakan bagian dari folklor.
Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan,
dari mulut ke mulut. Mengenai pengarang atau
penciptanya, biasanya bersifat anonim. Maksudnya,
pengarang atau pencipta nyanyian rakyat tidak
diketahui lagi karena diwariskan secara turun temurun.
Hal ini juga menyebabkan nyanyian rakyat memiliki
varian dalam dalam setiap penyampaiannya.
B. Fungsi Kearifan Lokal
Sebagai salah satu kearifan lokal, kearifan lokal
mempunyai fungsi-fungsi yang menjadikannya penting
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dan sangat menarik untuk diselidiki. Fungsi-fungsi yang
dimaksud merupakan bagian dari suatu kebudayaan
yang terdapat kehidupan sosial masyarakat. Sebab,
salah satu fungsi kebudayaan yaitu sebagai
pengendalian sosial (Manan, dalam Rokhmansyah
(2016:16). Karya sastra memiliki empat fungsi sosial,
yaitu: (1) Menghibur adalah suatu karya sastra yang
diciptakan berdasarkan keinginan melahirkan suatu
rangkaian berbahasa yang indah dan bunyi yang merdu
saja, (2) mendidik adalah suatu karya sastra yang dapat
memberikan pelajaran tentang kehidupan, karena sastra
mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang
terdapat dalam agama. Nilai-nilai yang disampaikannya
dapat lebih fleksibel. Di dalam sebuah karya sastra yang
baik kita akan menemui unsur-unsur dari ilmu filsafat,
ilmu kemasyarakatan, (3) mewariskan adalah suatu
karya sastra yang dijadikan alat untuk meneruskan
tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif. Tradisi itu
memerlukan alat untuk meneruskannya kepada
masyarakat sezaman dan masyarakat yang akan datang,
(4) jati diri adalah suatu karya sastra yang menjadikan
dirinya sebagai suatu tempat di mana nilai kemanusiaan
mendapat tempat yang sewajarnya, dipertahankan, dan
disebarluaskan, terutama di tengah-tengah kehidupan
modern yang ditandai dengan menggebu-gebunya
kemajuan sains dan teknologi.
Sebagai sistem yang ada dalam kehidupan
masyarakat, fakta atau realitas tentang pengaruh yang
tercipta dari suatu cerita perlu direalisasikan. Karya
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sastra semestinya memenuhi fungsi-fungsi sosial yang
penting dalam masyarakat. Salah satu karya sastra yang
berkembang di masyarakat adalah mitos. Menurut
Barbour (dalam Esten 1999:10) mitos berfungsi untuk (1)
mengembangkan integritas masyrakat, (2) memadu
kekuatan kebersamaan untuk solidaritas sosial, (3)
indetitas kelompok, dan (4) harmonisasi komunal.
Anis (2016:37) menjelaskan bahwa pelajaran moral
tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman
semodern apapun, pelajaran moral ini harus terus ada.
Justru iklim MEA ini harus dijaga dengan benteng moral
yang sangat kuat.
Dundes (dalam Sudikan, 2001:162) menyatakan
ada beberapa fungsi sosial karya sastra secara umum,
yaitu: (a) membantu pendidikan anak muda, (b)
meningkatkan perasaan solidaritas suatu kelompok, (c)
memberi sangsi sosial agar orang berperilaku baik atau
memberi hukuman, (d) sebagai sarana kritik sosial, (e)
memberikan suatu pelarian yang menyenangkan dari
kenyataan, dan (f) mengubah pekerjaan yang
membosankan menjadi permainan. Lain halnya dengan
pendapat Hamidy (2003: 28), menyatakan bahwa fungsi
sosial karya sastra di antaranya sarana pendidikan,
harga diri, dan sebagai hiburan atau pelipur lara.
Dari
beberapa
pendapat
tersebut
dapat
disimpulkan bahwa banyak fungsi sosial karya sastra, di
antaranya; (1) sebagai sarana hiburan, (2) sebagai sarana
pendidikan (3) alat kontrol sosial, (4) pengukuhan
solidaritas sosial, (5) identitas kelompok, (6) harmonisasi
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komunal, (7) pengesahan kebudayaan, dan (8)
digunakan sebagai pemujian terhadap raja, pemimpin,
dan orang-orang yang dianggap suci, keramat, dan
berwibawa oleh kolektifnya.

*****
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BAB V
BUDAYA LOKAL
“PEMEMANAN” SUKU ALAS
A. Konsep Budaya Lokal “Pemamanan” Suku Alas
Segerombolan orang berpakaian adat Alas
melintas di jalan raya, mulai anak-anak hingga orang
tua, laki-laki dan perempuan. Mereka membentuk iringiringan. Sebagian ada yang menunggang kuda. Sebagian
lainnya mengiringi dari samping dan belakang. Mereka
pawai dari ujung jalan yang satu ke ujung jalan satunya
lagi, melintasi jalan umum, melewati rumah-rumah
penduduk. “Mereka yang menunggang kuda itu satu
keluarga. Yang kecil itu anaknya, yang tua di belakang
itu orang tua si anak,” kata seorang guru sekolah
menengah.
Pemandangan sekelompok orang menunggang
kuda dengan baju adat Alas itu saya amati setahun
silam, saat berkunjung ke Aceh Tenggara, Kutacane.
Menurut orang setempat, itu bagian dari perhelatan
adat. Mereka menyebutnya pemamanan, sebuah tradisi di
Kutacane yang mayoritas penduduknya bersuku
Alas.Istilah pemamanan tidak lepas dari kata “paman”
yakni laki-laki dari garis ibu, adik atau kakak ibu.
Artinya, masyarakat Alas mempercayai paman sebagai
penanggung jawab atas perhelatan pesta sunat rasul dan
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pesta nikah setiap keponakan mereka. Marwah setiap
paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta tersebut.
Memberikan tunggangan kuda kepada anggota
keluarga keponakan merupakan bagian dari tradisi
pemamanan. Paman-lah yang mencari/menyewa kuda
tunggangan untuk dipakai oleh keponakan sekeluarga.
Selain memberikan tunggangan kuda, si paman juga
bertangung jawab atas segala yang diminta dari pihak
ibu keponakannya.Sebagai contoh, Bu Seulanga
memiliki anak bernama Jeumpa. Tatkala Jeumpa akan
menikah, Bu Seulanga menjumpai paman Jeumpa.
Kepada paman Jeumpa disampaikan rencana pesta
nikah Jeumpa. Tidak lama kemudian, di rumah paman
dilangsungkan kenduri sederhana untuk memanggil
masyarakat kampung. Paman yang menyampaikan hajat
dari keluarga keponakannya kepada masyarakat
kampung. Dalam tradisi ini ada proses pengumpulan
uang dari masyarakat kampung sebagai tanda gotong
royong dan hidup saling berdampingan. Pengumpulan
dana ikhlas dari masyarakat kampung dilakukan oleh
paman dalam sebuah hajatan kecil di rumah si paman. Si
paman mengundang orang kampung bermusyawarah di
rumahnya, lalu disampaikan tentang keponakannya
yang akan melangsungkan pesta nikah. Di saat inilah
orang kampung akan memberikan dana ikhlas alakadar.
Sumbangan orang kampung bisa membantu, paling
tidak meringankan sedikit beban si paman.
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B. Tanggung Jawab
Paman harus bertanggung jawab memenuhi segala
keperluan pesta di rumah keponakannya. Adakalanya,
beban yang diberikan kepada seorang paman dilihat
dari status pekerjaan si paman. Namun, seorang paman
juga harus memahami status keluarga keponakannya.
Jika keponakannya anak kepala dinas atau pejabat, acara
pesta harus dibuat meriah. Di saat seperti ini, peran
paman agak berat. Bisa jadi paman akan dimintai kulkas
bahkan sepeda motor oleh ibu keponakannya.
Terkadang pula, pihak keluarga langsung
melengkapi kebutuhan pesta dan alat rumah tangga si
anak. Pihak keluarga langsung membeli kulkas, kompor,
dan alat dapur lainnya. Selepas pesta, catatan
pengeluaran selama pesta nikah dan alat dapur yang
sudah dibeli tadi diserahkan kepada paman. Paman
bertanggung jawab melakukan “ganti-rugi” semua
barang yang sudah dibeli pihak keluarga.
Berapa pun besarnya keuangan yang sudah
dikeluarkan pihak keluarga akan menjadi tanggung
jawab si paman. Jika ada dua orang paman, berbagilah
mereka berdua. Jika si paman hanya seorang, beban si
paman tentu akan terasa berat. Namun, inilah tradisi
yang sudah hidup dan berkembang di negeri Seribu
Satu Bukit.
C. Beban dan Moral
Sekilas, tanggung jawab yang dinisbatkan kepada
paman akan menjadi beban, baik beban ekonomi
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maupun beban moral. Beban bagi paman yang
ekonominya menengah ke bawah, tidak tertutup
kemungkinan ia akan berutang ke selingkar demi
mengabulkan permintaan ibu keponakan. Di sinilah
martabat paman sangat disanjung-saji.
Beban ekonomi sejalan dengan beban moral.
Seorang paman yang tidak turut membantu tidak akan
ditulis namanya di “buku keluarga” yang menggelar
pesta. Berapa pun atau apa pun bentuk sumbangan si
paman akan dicatat dalam “buku keluarga”. Di sini
moral seorang paman dipertaruhkan. Biasanya, tidak
ada paman yang tidak mau menyumbang, mengingat
namanya akan dicatat di “buku keluarga” dan
dibacakan dalam musyawarah keluarga.
Menurut orang setempat, perkara utang-piutang
para paman selepas acara pemamanan sudah menjadi
lumrah sejak dulu kala, sejak tradisi pemamanan mulai
ada dalam masyarakat Alas. Hanya saja, bentuk
pemberian paman berubah disesuaikan tuntutan zaman.
Zaman dulu belum ada yang minta kulkas. Seorang
paman hanya menyediakan kambing atau lembu.
Sekarang, si paman kadang juga harus memberikan
kulkas bahkan sepeda motor, tergantung apa yang
diminta oleh ibu yang menikah. Singkatnya, paman
adalah tulang punggung setiap keponakan.
Ada ubi ada talas, ada bagi ada balas, begitulah tradisi
Alas mengatur semua. Dalam kearifan suku Alas,
paman paling dimuliakan. Jika terdengar kabar paman
akan berkunjung ke rumah keponakannya, keluarga
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keponakan sibuk mempersiapkan segala hal sambutan
bagi si paman. Semua isi dapur, segala isi karung,
segenap isi rumah akan „dikeluarkan‟ untuk
penyambutan paman. Paman lebih dimuliakan daripada
pakcik (adik ayah). Tentu saja hal ini bentuk berbalasan
dari pemamanan.
Tradisi Alas juga mengenal peninian, yakni
pelimpahan tanggung jawab kepada saudara mamak
dari ibu yang anaknya akan melangsukan pesta.
Artinya, kakek/nenek si anak dari sebelah ibu. Jika
seorang anak tidak memiliki paman, tanggung jawab
pesta dibebankan dalam peninian. Jika paman masih ada,
acara pemamanan akan berlangsung beriringan dengan
peninian.
Kendati tugas paman terkesan berat, hal ini sudah
menjadi tradisi yang dipegang erat oleh suku Alas.
Timbang rasa berlaku bagi paman yang bukan suku
Alas. Misalnya, seorang perempuan suku Aceh menikah
dengan lelaki suku Alas. Si perempuan punya saudara
laki-laki, tentu si lelaki menjadi paman. Paman yang
seperti ini tidak dituntut pemamanan selayaknya paman
yang benar-benar suku Alas.
Pemamanan hanya diutamakan kepada paman
yang suku Alas. Ada garis keturunan yang dicermati,
apakah dia turunan asli Alas atau pendatang. Artinya,
paman yang bukan suku Alas asli, masih ada
keringanan. Di sinilah kearifan pemamanan berlaku.
*****
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BAB VI
TEMUAN DATA (HASIL RISET)
A. Temuan Data
Sebelum dilakukan Pengembangan Bahan Ajar
Apresiasi Sastra Berdasarkan Budaya Lokal Suku Alas
“Pemamanan”, terlebih dahulu dilakukan studi awal
tentang apresiasi sastra tentang budaya suku alas. Studi
awal ini dilakukan untuk mengatahui kemampuan
siswa dalam mengapresiasi sastra budaya lokal suku
Alas. Dengan adanya studi pendahuan ini juga
diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
kelemahan-kelemahan siswa dalam mengapresiasi
sastra secara keseluruhan. Baik faktor internal dan faktor
eksternal karya sastra Dalam Kajian ini peneliti
menggunakan instrumen non-tes yang berbentuk tanya
jawab langsung dengan siswa.
Dalam upaya memperoleh gambaran pengetahuan
apresiasi budaya lokal siswa dilakukan penilaian oleh
guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas X SMAN
1 Kutacane yang berjumlah 31 Siswa yang dinilai oleh
2guru bahasa Indonesia SMAN 1 Kutacane. Dapat
dilihat dari tabel 5.1 berikut.
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Tabel 6.1
Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra
NO
NAMA
NILAI
KETERANGAN
1

Kalvari Perangin

60

Kurang

2

Leo Perdana

65

Kurang

3

Manto Wasinton

60

Kurang

4

Ade Irwansyah

35

Kurang

5

Alex Samuel

70

Kurang

6

Andi Hariyanto

50

Kurang

7

Abdi Setiawan

78

Baik

8

Albert W Tua B

36

Kurang

9

Bernando

60

Kurang

10

Darwin

65

Kurang

11

David

60

Kurang

12

Firdaus Keliat

35

Kurang

13

Jaka Fitra

65

Kurang

14

Johanes

60

Kurang

15

Richardo

80

Baik

16

Ridho

60

Kurang

17

Rizki Rianda

65

Kurang

18

Sumedi. S

60

Kurang

19

Wahyu Adrian

35

Kurang

20

Yoga Wira Utama

45

Kurang

21

Yoga Pratama

57

Kurang

22

Rian Pasaribu

65

Kurang

23

Waldimar

60

Kurang

24

M. Khairul

35

Kurang

25

M. R Pransetia

65

Kurang
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NO

NAMA

NILAI

KETERANGAN

26

Rahmad Faisal

60

Kurang

27

Adrianto

35

Kurang

28

Apri Pornando

70

Cukup

29

Apriosto

67

Kurang

30

Bastian

70

Kurang

31

Bimantara Steven

60

Kurang

JUMLAH

1788

NILAI-RATA

57,67

Kurang

Berdasarkan tabel hasil penilain studi pendahuan
yang telah dinilai oleh guru bahasa Indonesia pada hasil
belajarApresiasi Sastra siswa Berdasarkan Budaya Lokal
Suku Alas “Pemamanan” siswa SMAN 1 Kutacane
apabila di interpretasikan dan disesuaikan dengan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) Siswa yang
berjumlah 78, maka hasil belajar siswa pada studi
pendahuluan dengan rata-rata 57,67 masih masuk pada
kategori kurang. Karena apabila di bandingkan dengan
nilai KKM siswa 78, maka 57,67 masih di bawah KKM.
1. Bahan Ajar Apresiasi Sastra Berdasarkan Budaya
Lokal Suku Alas “Pemamanan” Siswa Kelas X
SMAN 1 Kutacane
Hasil temuan data dalam pelaksanaan Kajian
telah dilaksanakan dan dilihat hasil keseluruhan
siswa dalam mengapresiasi karya sastra berdasarkan
budaya lokal suku Alas. Setelah diketahui temuan-
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temuan, maka dibuat satu bahan ajar yang
menyangkut dengan apresiasi sastra kemudian di
nilai oleh tim Ahli. Sehingga pada pembahasan ini
dapat dideskripsikan hasil penilaian oleh tim ahli,
yang terdiri dari dosen dan guru bahasa Indonesia
dari STKIP US Kutacane dan Guru Bahasa Indonesia
SMAN 1 Kutacane tentang bahan ajar “Pembelajaran
Apresiasi Sastra”, Sri Wahyuni Dara, S.Pd, M.Si. dan
Adham Lisa Putra, M.Pd. Maka dalam hal ini ahli
materi telah menilai aspek/ indkator yang perlu
dinilai dari Bahan ajar apresiasi sastra berdasarkan
budaya lokal suku Alas. Bahan ajar/buku pelajaran
apresiasi di dasari pada peraturan pemerintah, PP
No. 19/2005 pasal 43 ayat (5): “Kelayakan isi, bahasa,
penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran
dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.” Dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008
tentang Buku. Dalam hal ini penilaian bahan ajar ini
memperoleh buku teks pelajaran yang memiliki
kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan
pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs/SMA/
MA, dan SMK.
Penilai yang telah dilakukan oleh ahli
kurikulum dan ahli materi telah dapat di
deskripsikan pada tabel 6.2. sampai dengan
seterusnya Validasi ahli materi dilakukan dua kali
oleh tim ahli, dosen dan guru, tahap pertama
dilakukan dengan memberikan penilaian disetiap
aspek, sedangkan pada tahap kedua hanya mereview
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secara keseluruhan produk setelah direvisi. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 6.2
Hasil Validasi Materi Bahan Ajar Tahap Pertama
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

2

3

3

3

3

3

17

2,83

Baik

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

3

2

3

2

3

3

16

2,67

Baik

Mendorong
keingintahuan

3

3

3

2

3

3

17

2,83

Baik

Rata-rata

11

11

12

10

12

12

68

2,83

Baik

Kesesuaian
materi dengan
Standar
Kompetensi
(SK)
dan
Kompetensi
Dasar (KD)
Keakuran
materi
Kemuthakhiran

Materi

Tabel di atas menunjukkan bahra rata-rata
aspek kesesuaian materi dengan Standar Kompetensi
(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) hanya sebesar 2,83
dengan kategori “Baik”. Artinya bahan ajar baik dan
bisa digunakan tetapi masih perlu perbaikan sedikit.
Rata-rata aspek Keakuran materi sebesar 3 dengan
kategori “Baik” Artinya bahan ajar baik dan bisa
digunakan tetapi masih perlu perbaikan sedikit.
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Aspek selanjutnya rata-rata kemuthakhiran materi
sebanyak 2,67 dengan kategori “Baik” tapi masih
perlu perbaikan dan pengambilan referensi terbaru.
Kemudian aspek mendorong keingintahuan sebesar
2,83 dengan kategori “ Baik”. Sedangkan rata-rata
keseluruhan aspek materi bahan ajar sebesar 2,83
secara keseluruhan dapat digunakan tapi perlu
perbaikan sedikit lagi.
Tabel 6.3
Hasil Validasi Materi Bahan Ajar Tahap Kedua
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

Kesesuaian
materi dengan
Standar
Kompetensi
(SK)
dan
Kompetensi
Dasar (KD)

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

Keakuran
materi

3

3

4

3

4

3

20

3,33

Baik

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

4

3

4

3

4

3

21

3,5

Sangat
Baik

3,37

Baik

Kemuthakhiran

Materi
Mendorong
keingintahuan
Rata-rata

Tabel di atas menunjukkan bahra rata-rata
aspek kesesuaian materi dengan Standar Kompetensi
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dan Kompetensi Dasar hanya sebesar 3,33 dengan
kategori “Baik”. Artinya bahan ajar baik dan bisa
digunakan. Rata-rata aspek Keakuran materi sebesar
3,33 dengan kategori “Baik”. Aspek selanjutnya ratarata kemuthakhiran materi sebesar 3,33 dengan
kategori “Baik”. Kemudian aspek mendorong
keingintahuan sebesar 3,5 dengan kategori “Sangat
Baik”. Sedangkan rata-rata keseluruhan aspek materi
bahan ajar sebesar 3,37 secara keseluruhan dapat
dikategorikan “Baik”.
Tabel 6.4
Hasil Validasi Sistematika Penyajian Bahan Ajar
Pertama
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

Tehnik
penyajian

2

3

3

3

3

3

17

2,83

Baik

Penukung
penyajian

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

Penyajian
pembelajaran

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

Koherensi dan
keruntunan
alur piker

3

3

3

2

3

3

17

2,83

Baik

2,91

Baik

Rata-rata

Tabel Hasil Validasi Sistematika Penyajian
Bahan Ajar Pertama pada aspek tehnik penyajian
sebanyak
2,83 dengan kategori “Baik” dengan
kriteria perbaikan sedikit lagi tentang sistematika
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penyajian materi. Aspek penukung penyajian
sebanyak
3 dengan kategori “Baik”.
Aspek
penyajian pembelajaran sebanyak3 dengan kategori
“Baik”. Aspek koherensi dan keruntunan alur piker
sebanyak2,83 dengan kategori “ Baik” dengan kriteria
perbaikan sedikit lagi tentang sistematika koherensi
dan keruntunan alur piker. Dengan rata-rata secara
keseluruahan 2,91 dengan kategori “Baik”.
Tabel 6.5
Hasil Validasi Sistematika Penyajian Bahan Ajar
Kedua
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

Tehnik
penyajian

4

3

3

4

4

3

21

3,5

Sangat
Baik

Penukung
penyajian

3

3

4

3

4

3

20

3,33

Baik

Penyajian
pembelajaran

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

Koherensi dan
keruntunan
alur piker

3

3

4

3

4

3

20

3,33

Baik

Rata-rata

3,37

Tabel hasil validasi sistematika penyajian bahan
ajar kedua pada aspek tehnik penyajian sebanyak 3,5
dengan kategori “Sangat Baik”. Aspek penukung
penyajian sebanyak 3,33 dengan kategori “Baik”.
Aspek penyajian pembelajaran sebanyak 3,33 dengan
kategori “Baik”. Aspek koherensi dan keruntunan
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alur piker sebanyak 3,33 dengan kategori “ Baik”.
Dengan rata-ratasistematika penyajian bahan ajar
secara keseluruahan 3,37 dengan kategori “Baik”.
Tabel 6.6
Hasil Validasi Kegrafikan Bahan Ajar Pertama
Aspek
Ukuran bahan
ajar cetak
(opsional)
Desain sampul
Desain isi
bahan ajar
Rata-rata

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

3

2

2

2

3

3

15

2,5

Cukup

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

2,83

Baik

Tabel hasil validasi kegrafikan bahan ajar
pertama aspek ukuran bahan ajar cetak (opsional)
rata-rata sebanyak 3 dengan kategori “ Baik”. Aspek
desain sampul rata-rata 2,5 dengan kategori cukup
dan masih perlu perbaikan sampul, dengan
penetapan warna sampul yang lebih menarik dan
disukai siswa. Selanjutnya rata-rata aspek desain isi
bahan ajar sebanyak 3 dengan kategori “ Baik” secara
keseluruhan kegrafikan bahan ajar sebanyak 2,83
dengan kategori “Baik” dengan kriteria pperbaikan
pada desain sampul dan desain isi bahan ajar.
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Tabel 6.7
Hasil Validasi Kegrafikan Bahan Ajar Kedua
Aspek
Ukuran bahan
ajar cetak
(opsional)

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

3

4

4

3

4

3

21

3,5

Sangat
Baik

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

3,38

Baik

Desain sampul

Desain isi
bahan ajar
Rata-rata

Tabel hasil validasi kegrafikan bahan ajar kedua
aspek ukuran bahan ajar cetak (opsional) rata-rata
sebanyak 3,33 dengan kategori “Baik”. Rata-rata
aspek desain sampul sebanyak 3,5 dengan kategori
“Sangat baik”. Selanjutnya rata-rata aspek desain isi
bahan ajar sebanyak 3,33 dengan kategori “ Baik”
secara keseluruhan rata-rata kegrafikan bahan ajar
sebanyak 3,38 dengan kategori “Baik” dengan kriteria
kegrafikan bahan ajar sudah bagus dan baik untuk
digunakan sebagai bahan ajar.
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Tabel 6.8
Validasi Kebahasaan Bahan Ajar Pertama
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

Lugas

3

3

3

3

4

3

19

3,16

Baik

Komunikatif

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

Dialogis dan
interaktif

2

2

2

3

3

3

15

2,5

Cukup

Kesesuaian
dengan kaidah
bahasa

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

Penggunaan
simbol dan
icon

3

3

3

3

3

3

18

3

Baik

2,91

Baik

Rata-rata

Tabel validasi kebahasaan bahan ajar pertama
pada aspek lugas sebanyak 3,16 dengan kategori
“Baik” dan layak digunakan sebagai bahan ajar. Ratarata aspek komunikatif sebanyak 3 dengan ketegori
“Baik”. Rata-rata aspek dialogis dan interaktif
sebanyak 2,5 dengan kategori “Baik” dan perlu
perbaikan dengan poin-poin yang sudah di tentukan.
Rata-rata aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa
sebanyak 3 dengan kategori “Baik”. Aspek
penggunaan simbol dan icon sebanyak 3 dengan
kategori “ Baik”. Sedangkan rata-rata keseluruhan
adalah 2,91 dengan kategori “Baik”.
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Tabel 6.9
Validasi Kebahasaan Bahan Ajar Kedua
Aspek

Rata-rata validator

Jml

Ratarata
aspek

Ket

I

II

III

IV

V

VI

Lugas

3

3

4

3

4

3

20

3,33

Baik

Komunikatif

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

Dialogis dan
interaktif

3

2

4

3

4

3

20

3,33

Baik

3

3

3

4

4

3

20

3,33

Baik

4

3

4

3

4

3

21

3,5

Baik

3,36

Baik

Kesesuaian
dengan kaidah
bahasa
Penggunaan
simbol dan
icon
Rata-rata

Tabel validasi kebahasaan bahan ajar kedua
pada aspek lugas sebanyak 3,33 dengan kategori
“Baik” dan layak digunakan sebagai bahan ajar. Ratarata aspek Komunikatif sebanyak 3,33 dengan
ketegori “Baik”. Rata-rata aspek dialogis dan
interaktif sebanyak 3,33 dengan kategori “Baik” dan
perlu perbaikan dengan poin-poin yang sudah di
tentukan. Rata-rata aspek kesesuaian dengan kaidah
bahasa sebanyak 3,33 dengan kategori “Baik”. Aspek
penggunaan simbol dan icon sebanyak 3,5 dengan
kategori
“Sangat
Baik”.
Sedangkan
rataratakebahasaan bahan ajar keseluruhan adalah 3,36
dengan kategori “Baik”.
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Validasi ahli materi pada tahap ini dilakukan
dengan memberikan penilaian disetiap aspek,
sedangkan pada tahap kedua hanya mereview secara
keseluruhan produk setelah direvisi.
2. Hasil Belajar Apresiasi Sastra Berdasarkan Budaya
Lokal Suku Alas “Pemamanan” Siswa Kelas X
SMAN 1 Kutacane
Hasil belajar Apresiasi Sastra Berdasarkan
Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan” Siswa Kelas
X SMAN 1 Kutacane setelah di Validasi Oleh Tim
Ahli dapat dilihat dari paparan tabel 4.12 tentang
hasil bahan ajar yang diterapkan setelah divalidasi
ahli.
Tabel 6.10
Validasi Hasil Belajar Apresiasi Bahan Ajar
NO
NAMA
NILAI KETERANGAN
1

Kalvari Perangin

85

Baik

2

Leo Perdana

92

Sangat Baik

3

Manto Wasinton

80

Baik

4

Ade Irwansyah

98

Sangat Baik

5

Alex Samuel

93

Sangat Baik

6

Andi Hariyanto

98

Sangat Baik

7

Abdi Setiawan

82

Baik

8

Albert W Tua B

82

Baik

9

Bernando

85

Baik

10

Darwin

89

Baik

11

David

83

Baik
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12

Firdaus Keliat

75

Kurang

13

Jaka Fitra

92

Sangat Baik

14

Johanes

90

Sangat Baik

15

Richardo

89

Baik

16

Ridho

82

Baik

17

Rizki Rianda

65

Baik

18

Sumedi S

75

Baik

19

Wahyu Adrian

88

Baik

20

Yoga Wira Utama

87

Baik

21

Yoga Pratama

97

Sangat Baik

22

Rian Pasaribu

85

Baik

23

Waldimar

80

Baik

24

M. Khairul

78

Cukup

25

M.R. Pransetia

97

Sangat Baik

26

Rahmad Faisal

83

Baik

27

Adrianto

80

Baik

28

Apri Pornando

88

Baik

29

Apriosto

82

Baik

30

Bastian

82

Baik

31

Bimantara Steven

85

Baik

JUMLAH

2647

NILAI-RATA

85.39

Baik

Hasil Tabel 6.10 tentang validasi hasil belajar
siswa tentang mengapresiasi bahan ajar sastra dengan
jumlah 2647, rata-rata keseluruhan berjumlah 85,39.
Apabila dibandingkan dengan Kriteria ketuntasan
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Minimun, maka hasil belajar siswa masuk kategori
baik dengan jumlah rata-rata 85,39. Kemudian setelah
diadakan validasi, untuk mengetahui konsistensi
hasil pembelajaran apresiasi sastra siswa, maka
dilakukan lagi penelitian untuk melihat hasil
reliabilitas bahan ajar yang telah di validasi.
3. Mengapresiasi Sastra Berdasarkan Budaya Lokal
Suku Alas “Pemamanan”
Reliabilitas merupakan hasil kesenjangan dari
penilaian
sebelumnya
dengan
sesudahnya.
Berdasakan hasil penilaian reliable oleh ahli materi
bahasa Indonesia dari Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Usman Syarif Kutacane tentang
bahan ajar, oleh Sri Wahyuni Dara, S.Pd, M.Si. Maka
dalam hal ini ahli materi telah menilai aspek/
indkator yang perlu dinilai dari Bahan ajar apresiasi
sastra berdasarkan budaya lokal suku Alas.
Tabel 6.11
Reliabilitas Hasil Belajar Apresiasi Bahan Ajar
Kelas XI 2
Kelas XI 2
No
Nilai
Keterangan
Nilai Keterangan
1.

82

Baik

85

Baik

2.

90

Sangat Baik

80

Baik

3.

89

Baik

78

Baik

4.

83

Baik

90

Sangat Baik

5.

78

Cukup

83

Baik

6.

92

Sangat Baik

80

Baik
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No
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Kelas XI 2
Nilai
Keterangan

Kelas XI 2
Nilai Keterangan

7.

82

Baik

85

Baik

8.

89

Baik

92

Sangat Baik

9.

82

Baik

80

Baik

10.

80

Baik

98

Sangat Baik

11.

85

Baik

93

Baik

12.

88

Baik

98

Sangat baik

13.

87

Baik

92

Sangat Baik

14.

97

Sangat Baik

90

Sangat Baik

15.

85

Baik

89

Baik

16.

80

Baik

82

Baik

17.

80

Baik

65

Kurang

18.

97

Sangat Baik

75

Kurang

19.

83

Baik

88

Baik

20.

80

Baik

87

Baik

21.

88

Baik

92

Sangat Baik

22.

82

Baik

80

Sangat Baik

23.

82

Baik

98

Sangat Baik

24.

97

Sangat Baik

93

Sangat Baik

25.

85

Baik

98

Sangat Baik

26.

80

Baik

83

Baik

27.

83

Baik

79

Cukup

28.

97

Sangat Baik

88

Baik

29.

83

Baik

82

Baik

30.

86

Baik

82

Baik

31.

88

Baik

80

Baik

32.

80

Baik

-

-

Jml

2748

Rata85.87
rata

-

2662

-

Baik

85.,9

Baik

Hasil reliabilitas belajar apresiasi sastra
berdasarkan budaya lokal “Pemamanan” suku Alas,
diketahui kelas XI 2 dengan jumlah 2748 rata-rata
85,87 dan kelas XI 3 dengan jumlah 2662 rata-rata 85,9
dengan kategori “Baik”.
4. Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra
Berdasarkan
Budaya
Lokal
Suku
Alas
“Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacane
a. Penelitian dan pengumpulan Informasi
Tahap pertama ini dilakukan analisis
kebutuhan berupa studi awal. Untuk analisis
kebututuhan lapangan, digunakan penilaian nontes yang digunakan untuk memberikan masukan
dalam pembuatan acuan pembelajaran dan untuk
mengetahui
dimensi-dimensi
pembelajaran
apresiasi
sastra.
Penilaian
kemampuan
mengapresiasi sastra siswa diberikan kepada guru
bahasa Indonesia. Format penilain dilakukan
melalui lembar observasi non-tes pada saat proses
pembelajaran.
Penilaian non-tes siswa adalah kebutuhan
siswa yang perlu dinilai dalam mengapresiasi
dinilai oleh guru bahasa Indonesia. Sedangkan
untuk penilaian prosedur atau bahan ajar
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diberikan kepada dosen ahlli kurikulum dan ahli
materi tentang kebahasaan.
b. Perencanaan Pembuatan Bahan ajar apresiasi
budaya lokal berdasarkan budaya “pemamanan”
suku Alas
Setelah mendapat masukan dari dosen
bahasa Indonesia langkah selanjutnya adalah
merencanakan
pembuatan
bahan
acuan
pembelajaran bahan ajar apresiasi sastra
berdasarkan
budaya
lokal
suku
Alas
“Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacane.
Langkah awal mendesain bahan acuan adalah
menentukan judul “Pembelajaran Apresiasi
Sastra”. Selanjutnya adalah penentuan tujuan,
pemilihan bahan, penyusunan kerangka dan
langkah-langkah pembelajaran dan pengumpulan
bahan. Berikut penjelasan ditiap tahapnya.
Penentuan tujuan, yang dimaksud dalam
tahap ini adalah tujuan pembelajaran di tiap
kompetensi
dasar.
Tujuan
tersebut
menggambarkan
kemampuan
apa
yang
diharapkan dan dikuasai siswa dengan acuan
bahasa
pembelajaran
tersebut.
Dalam
pembelajaran ini siswa lebih difokuskan kepada
kemampuan kognitif sesuai dengan kurikulum
KKNI. Siswa harus mampu memiliki Skill atau
kemampuan pengetahuan, memiliki intelektual
yang tinggi, sikap dan sosial terhadap
lingkungannya. Sehingga dalam pembelajaran
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apresiasi ini siswa lebih terampil dalam menilai da
mengukur/mengapresiasi sastra dan memiliki
kemampuan pengetahuan yang luas, intelektual
dan sikap yang baik.
Setelah tujuan pembelajaran terbentuk, tahap
selanjutnya adalah mengumpulkan bahan yang
sesuai dengan SK dan KD yang digunakan dalam
pembelajarn bahasa Indonesia khususnya dalam
pembahasan apresiasi sastra budaya lokal suku
Alas. Pemilihan bahan pembahasan harus sesuai
dengan karakteristik penilaian sastra. Dalam
bahan ajar ini
akan disajiakan metode
pembelajaran
apresiasi
sastra.yaitu:Model
pemaknaan
idealisme
romantik.
Model
pemaknaan estetika resepsi. Model hermeneutika.
Model pemaknaan positivisme logis. Model
pemaknaan pragmatisme. Model pemaknaan
rasionalisme empiris. Persinggungan dengan
tradisi ilmu positif.
5. Efektifitas Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi
Sastra Berdasarkan Budaya Lokal Suku Alas
“Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacane
Berdasarkan hasil validasi dan reliabilitas
penelitian pengembanagan Pengembangan Bahan
Ajar Apresiasi Sastra Berdasarkan Budaya Lokal
Suku Alas “Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1
Kutacane dengan beberapa tahap, yaitu penelitian
dan
pengumpulan
informasi,
perencanaan
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pembuatan apresiasi sastra, pengembangan Apresiasi
sastra siswa SMAN 1 Kutacane. Kemudian dengan
pengembangan pengembangan bahan ajar apresiasi
sastra berdasarkan budaya lokal suku Alas
“Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacane ini,
yang
dikembangkan
adalah
konten
dari
mengapresiasi sastra siswa, kemudian di buatnya
bahan ajar sastra dengan judul “Pembelajaran
Apresiasi Sastra”.
Berdasarkan
rumusan
masalah
tentang
efektifitas pengembanganBahan Ajar Apresiasi Sastra
Berdasarkan Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”
Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacanediketahui siswa
mampu mengapresiasi sastra berdasarkan budaya
lokal “pemamanan” dengan baik. Dapat dilihat dari
nilai rata-rata hasil belajar apresiasi sastra siswa
SMAN 1 Kutacane.
6. Produk Bahan Ajar Apresiasi Sastra Berdasarkan
Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”
Setelah tahap perencanaan selesai dilakukan,
tahap selanjutnya adalah pembuatan buku yang
berisi tentang acuan pembelajaran apresiasi sastra
yang disusun secara sistematis dengan tujuan
pembelajaran tertentu dan sesuai dengan peraturan
pemerintah, PP No. 19/2005 pasal 43 ayat (5):
“Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan
buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.” Dan Permendiknas
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Selanjutnyakertas
yang digunakan adalah ukuran A4.
Bagian
pertama
produk
pengembangan
apresiasi sastra siswa adalah berupa penyajian
sampul luar, kata pengantar, tujuan pembelajaran,
pendahuluan, daftar isi, dan tujuan pembelajaran.
Pada sampul luar, bagian terdiri dari judul buku,
penulis dan sasaran buku serta di ambil gambar
tumpukan buku. Tujuan dibuat gambar tersebut
adalah agar siswa lebih tertarik untuk membaca buku
bahan Ajar tersebut. Judul “Pembelajaran Apresiasi
Sastra”, Penulis Cut Rahayu Mutia, dan sasaran
bahan ajar adalah siswa kelas XI tingkat SMA
Sederajat.
Pembuatan sampul/cover dibuat semenarik
mungkin, dengan menggunakan gambar tumpukan
buku yanng bermacam warna dengan tujuan siswa
berpikir bahwa buku pelajaran tidak cukup hanya
satu tap banyak kemudian di sesuaikan dengan
pembelajaran sebagai daya tarik untuk pembaca.
Pada bagia isi penulis memaparkan pembahasan
sastra dan metode pembelajaran apresiasi karya
sastraBagian akhir adalah penyajian buku panduan/
acuan yang terdiri dari daftar pustaka. Daftar pustaka
digunakan untuk merujuk sumber-sumber yang
digunakan dalam bahan ajar.Untuk lebih jelasnya isi
keseluruhan buku panduan/ bahan ajar dapat dilihat
pada tabel 4.12 berikut.
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Tabel 6.12
Dokumentasi Isi Keseluruhan Buku Panduan/
Bahan Ajar
No.

Isi keseluruhan buku
panduan

Bentuk
(teks)

Bentuk
(gambar)
√

1

Halaman Cover

√

2

Judul

√

3

Kata Pengantar

√

4

Tujuan pembelajaran

√

5

Daftar isi

√

6

Pendahuluan

√

√

7

Materi pembahasan

√

√

8

Metode
Pembelajaran
Apresiasi

√

√

9

Daftar pustaka

√

Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra
Berdasarkan Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”
ini dibuat berdasarkan wujud dari keseluruhan
pembelajaran. Setelah pembuatan buku acuan selesai,
buku acuan dikonsultasikan kepada berbagai dosen.
Kemudian valiadasi oleh ahli materi, dosen dan guru.
B. Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi Sastra
Pengembangan merupakan salah satu Kajian yang
bertujuan untuk menyempurnakan dan memperbaiki
langka atau proses suatu Kajian ataupun bahan ajar.
Sesuai dengan pendapat Trianto (2016:49) yang
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menjelaskan bahwa Kajian dan pengembangan
merupakan rangkaian proses atau langkah-langkah
dalam rangka mengembangkan sesuatu produk baru
atau menyempurnakan produk yang telah ada agar
dapat di pertanggung jawabkan.
Kajian pengembangan merupakan suatu Kajian
yang bertujuan menghasilkan/menciptakan produk.
Adapun jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan
tujuan Kajian yang ingin dicapai. Beberapa Kajian
pengembangan dengan materi teks observasi yang
relevan dengan Kajian ini di antaranya adalah Kajian
yang dilakukan oleh Ernanda Ariyatna dengan judul
Kajian “Pengembangan Bahan Ajar Kajian Apresiasi
Prosa Fiksi Berbasis Kearifan Lokal Terintegrasi
MobileLearning.” Oleh Haslinda mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas keguruan dan
ilmu pendidikan Muhammadiyah Makassar, Yang
divalidasi oleh tim ahli media, ahli materi dan guru.
Dengan menggunakan skala likert 1,2,3,4,5 dengan
interval skor X ≤ 1,8 kateri sangat kurang baik, 1,8 < X ≤
2,6 kategor kurang baik, 2,6< X ≤3,40 kategori cukup
baik, 3,4< X ≤4.2 kategori baik, X≥4.2 kategori sangat
baik. Berdasarkan hasil validasi ahli diperoleh data
bahwa 1) Kelayakan isi pada materi bahan ajar sebesar
4,32, kateori “Sangat Baik”, 2) Kelayakan penyajian 4,07,
kategori “Sangat Baik” dan 3) Kelayakan bahasa 4,33
dengan kategori “Sangat Baik” Berdasarkan hasil
tersebut, maka modul yang dihasilkan dari Kajian
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tersebut dikategorikan layak dan efektif digunakan
dalam pembelajaran.
Sejalan dengan Kajian diatas maka dalam hal ini
pembahasan “Pengembangan Pengembangan Bahan
Ajar Apresiasi Sastra Berdasarkan Budaya Lokal Suku
Alas “Pemamanan” Siswa Kelas X SMAN 1 Kutacane.
Telah disesuaikan dan dengan proses pengembangan
bahan ajar spresiasi yang relevan. Sehingga bahan ajar
yang sudah di validasi ini menunjukkan bahwa media
yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan
dalam pembelajaran dan efektif digunakan untuk
meningkatkan
hasil
belajar
peserta
didik.
Pengembangan modul Apresiasi sastra budaya lokal
“Pemamanan” Suku Alas dilakukan berdasarkan
tahapan sebagaimana yang terdapat dalam prosedur
pengembangan. Hasil pengembangan berupa produk
yang selanjutnya dilakukan uji kelayakan atau validasi
oleh ahli yang sudah ditentukan. Adapun ahli
melakukan validasi terdiri atas ahli materi, ahli media,
penilaian guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan
respon peserta didik.
Berdasarkan hasil validasi dari ahli media, maka
modul yang telah dikembangkan dinyatakan layak
untuk digunakan pada skala yang lebih besar. Hal ini
didasarkan pada hasil validasi ahli media sebesar 3,37
dengan kriteria sangat baik. Selanjuntnya, validasi dari
ahli materi diperoleh data persentase yaitu 1) Kelayakan
isi sebesar 3,37, 2) Kelayakan penyajian sebesar 3,38 ,dan
3) Kelayakan bahasa sebesar 3,36. Berdasarkan hasil
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perhitungan tersebut dapat ditentukan rata-rata validasi
ahli materi sebesar 3,82 dengan kriteria sangat baik.
Berdasarkan tanggapan dari ahli materi tersebut, maka
modul teks biografi tokoh daerah yang telah
dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan
dalam pembelajaran.
Berdasarkan tabel di atas maka penilai validasi
yang telah dilakukan oleh ahli kurikulum dan ahli
materi telah dapat dideskripsikan dari tabel 4.4. sampai
dengan tabel 4.11 Validasi ahli materi dilakukan dua kali
oleh tim ahli, dosen dan guru, tahap pertama dilakukan
dengan memberikan penilaian disetiap aspek,
sedangkan pada tahap kedua hanya mereview secara
keseluruhan produk setelah direvisi. Berdasarkan hasil
validasi oleh ahli media, dan ahli materi guru mata
pelajaran bahasa Indonesia juga memberikan tanggapan
terhadap modul yang telah dikembangkan. Dari 2 (dua)
responden yang memberikan tanggapan, maka
selanjutnya penulis telah melakukan tabulasi terhadap
jawaban 2 (dua) guru, maka diketahui Rata-rata
keseluruhan aspek materi bahan ajar sebesar 3,37 secara
keseluruhan dapat dikategorikan “Sangat Baik”. Ratarata sistematika penyajian bahan ajar
secara
keseluruahan 3,37 dengan kategori “Sangat Baik”.
Keseluruhan rata-rata kegrafikan bahan ajar sebanyak
3,38 dengan kategori “ Sangat Baik” dengan kriteria
kegrafikan bahan ajar sudah bagus dan baik untuk
digunakan sebagai bahan ajar. Kebahasaan bahan ajar
keseluruhan adalah 3,36 dengan kategori “Sangat Baik”.
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Berikut hasil rangkuman persentase rata-rata hasil
penilaian modul apresiasi sastra budaya lokal
“pemamanan” suku Alas oleh ahi materi, ahli media,dan
guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Tabel 6.13
Persentase Rata-rata Hasil Penilaian Terhadap
Apresiasi Sastra Budaya Lokal “Pemamanan” Suku
Alas Modul
No

Kategori

Persentase
Rata-rata

Kriteria

1

Ahli media pembelajaran

3,37

Sangat Baik

2

Ahli
pembelajaran

3,37

Sangat Baik

3

Guru mata pelajaran
bahasa Indonesia

3,38

Sangat Baik

3,37

Sangat Baik

materi

Rata-rata

*****
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BAB VII
PENUTUP
Suku Alas merupakan satu suku yang mendiami
Tanah Alas dan yang dikenal dnegan Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. kata "alas" dapat
diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa Alas berarti
"tikar". Daerah atau tanah Alas berkaitan dengan tempat
daerah yang membentang datar seperti tikar di selasela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak
sungai, salah satu di antaranya adalah sungai Alas. Suku
Alas Kutacane adalah masyarakat yang memiliki
bermacam ragam budaya. Diantaranya adalah budaya
“Pemamanan”. Pememanan ini digambarkan seorang
paman yang mengambil tanggung jawab secara
keseluruhan atas perhelatan pernikahan keponakannnya
sendiri.
Budaya “pemamanan” ini bertujuan untuk dijadikan
sebagai bahan ajar aprsesiasi sastra. dengan demikian
model yang digunakan dalam pengapresiasian atau
pemaknaan budaya “pemamanan” suku alas adalah
persinggungan dengan tradisi ilmu positif, yang membahas
tentang ilmu seperti sosiologi, psikologi, komunikasi, dan
sejenisnya.
Adapun dari kajian pengembangan bahan ajar
apresiasi sastra berdasarkan budaya lokal suku Alas

67

“Pemamanan” siswa kelas X SMAN 1 Kutacane adalah
sebagai berikut:
1. Pengembangan bahan ajar apresiasi sastra berdasarkan
budaya lokal suku Alas “Pemamanan” siswa kelas X
SMAN 1 Kutacane termasuk pada kategori “Baik” dapat
dilihat dari hasil rata-rata kemampuan siswa dalam
mengapresiasi
dengan
jumlah
2647,
rata-rata
keseluruhan berjumlah 85,39. Apabila dibandingkan
dengan Kriteria ketuntasan Minimun, maka hasil belajar
siswa masuk kategori baik dengan rata-rata 85,39.
2. Hasil validasi pengembangan bahan ajar apresiasi sastra
berdasarkan budaya lokal suku Alas “Pemamanan”
siswa kelas X SMAN 1 Kutacane aspek materi bahan ajar
sebesar 3,37 secara keseluruhan dapat dikategorikan
“Baik”. Sistematika penyajian bahan ajar
secara
keseluruahan 3,37 dengan kategori “Baik”. Kegrafikan
bahan ajar sebanyak 3,38 dengan kategori “Baik” dengan
kriteria kegrafikan bahan ajar sudah bagus dan baik
untuk digunakan sebagai bahan ajar. Kebahasaan bahan
ajar keseluruhan adalah 3,36 dengan kategori “Baik”.
Dengan hasil validasi yang telah dilakukan para ahli,
maka dapat disimpulkan bahan ajar layak digunakan
untuk pembelajaran apresiasi sastra.
3. Hasil reliabilitas pengembangan bahan ajar apresiasi
sastra
berdasarkan
budaya
lokal suku
Alas
“Pemamanan” siswa kelas X SMAN 1 Kutacane
diketahui kelas X 2 dengan jumlah 2748 rata-rata 85,87
dan kelas X 3 dengan jumlah 2662 rata-rata 85,9 dengan
kategori “Baik”.
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LAMPIRAN

KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN
(AHLI MATERI)

Kriteria

Indikator

1. Aspek
Kelayakan
Isi

a. Kesesuaian
Materi
dengan
Kompetensi
Dasar
b. Keakuratan Materi
c. Kemutakhiran Materi
d. Mendorong
Keingintahuan

2. Aspek
Kelayakan
Penyajian

1. Teknik Penyajian
2. Pendukung Penyajian
3. Penyajian
Pembelajaran
4. Koherensi
dan
Keruntutan Alur Pikir

Nomor
Soal
1, 2, 3

4, 5, 6, 7, 8
9, 10
11
1
2, 3, 4, 5, 6,7
8
9,10

71

3. Aspek
Kelayakan
Kebahasaan
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A.
B.
C.
D.

Lugas
Komunikatif
Dialogis dan Interaktif
Kesesuaian
dengan
Perkembangan Peserta
Didik
E. Kesesuaian
dengan
Kaidah Bahasa

1, 2, 3
4
5
6, 7

8, 9

DESKRIPSI BUTIR PENILAIAN
(AHLI MATERI)
I. Aspek Kelayakan Isi Menurut BSNP
Butir Penilaian

Deskripsi

1 Kelengkapan materi

Materi
yang
disajikan
mencakup materi yang
terkandung
dalam
Kompetensi Dasar (KD).

2 Keluasan materi

Materi
yang
disajikan
mencerminkan jabaran yang
mendukung
pencapaian
Kompetensi Dasar (KD).

3 Kedalaman materi

Materi yang disajikan mulai
dari pengenalan konsep,
definisi, prosedur, tampilan
output,
contoh,
kasus,
latihan, sampai dengan
interaksi
antar-konsep
sesuai
dengan
tingkat
pendidikan di SMA dan
sesuai dengan Kompetensi
Dasar (KD).

4 Keakuratan konsep
dan definisi

Konsep dan definisi yang
disajikan
tidak
menimbulkan banyak tafsir
dan sesuai dengan konsep
definisi yang berlaku dalam
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biografi.

5 Keakuratan fakta dan
data

Fakta dan data yang
disajikan sesuai dengan
kenyataan dan efisien untuk
meningkatkan pemahaman
peserta didik.

6 Keakuratan contoh dan
kasus

Contoh dan kasus yang
disajikan sesuai dengan
kenyataan dan efisien untuk
meningkatkan pemahaman
peserta didik.

7 Keakuratan gambar,
diagram dan ilustrasi

Gambar,
diagram,
dan
ilustrasi yang disajikan
sesuai dengan kenyataan
dan
efisien
untuk
meningkatkan pemahaman
peserta didik.

8 Keakuratan istilah

Istilah-istilah teknis sesuai
dengan kelaziman yang
berlaku dalam teks biografi.

9 Gambar, diagram dan
ilustrasi dalam
kehidupan sehari-hari

Gambar,
diagram,
dan
ilustrasi diutamakan yang
terdapat dalam kehidupan
sehari-hari, namun juga
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dilengkapi penjelasan.

10 Mendorong rasa ingin
tahu

Uraian, latihan dan contohcontoh kasus yang disajikan
mendorong peserta didik
untuk
mengerjakannya
lebih
jauh
dan
menumbuhkan kreativitas.

11 Menciptakan
kemampuan bertanya

Uraian, latihan dan contohcontoh kasus yang disajikan
mendorong peserta didik
untuk mengetahui materi
lebih jauh.

2. Aspek Kelayakan Penyajian Menurut BSNP
Butir Penilaian
Deskripsi

1. Keruntutan konsep

Penyajian konsep disajikan
secara runtut mulai dari
yang mudah ke yang sukar,
dari yang konkret ke
abstrak, dan dari yang
sederhana
ke
yang
kompleks,
dari
yang
dikenal
sampai
belum
dikenal.
Materi
bagian
sebelumnya bisa membantu
pemahaman materi pada
bagian selanjutnya.

2. Contoh-contoh soal

Terdapat

contoh-contoh
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dalam setiap kegiatan
belajar

soal yang dapat membantu
menguatkan pemahaman
konsep.

3. Soal latihan pada
setiap akhir kegiatan
belajar

Soal-soal yang diberikan
dapat melatih kemampuan
memahami
dan
menerapkan konsep yang
berkaitan dengan materi
dalam kegiatan belajar.

4. Kunci jawaban soal
latihan

Terdapat kunci jawaban
dari soal latihan setiap
akhir
kegiatan
belajar
lengkap dengan pedoman
penskorannya.

5. Pengantar

Memuat informasi tentang
peran modul dalam proses
pembelajaran.

6. Glosarium

Glosarium berisi istilahistilah penting dalam teks
dengan
penjelasan
arti
istilah tersebut, dan ditulis
alfabetis.

7. Daftar pustaka

Daftar
buku
yang
digunakan sebagai bahan
rujukan dalam penulisan
modul diawali dengan
nama pengarang (yang
disusun secara alfabetis),
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tahun terbitan, judul buku
/ majalah / makalah /
artikel, tempat, dan nama
penerbit, nama dan lokasi
situs internet serta tanggal
akses situs (jika memakai
acuan yang memiliki situs).

8. Keterlibatan peserta
didik

9. Keteraturan antarkegiatan belajar/subkegiatan belajar/
alinea.

10. Keutuhan makna
dalam kegiatan
belajar/sub kegiatan
belajar/alinea

Penyajian materi bersifat
interaktif dan partisipatif
(ada bagian yang mengajak
pembaca
untuk
berpartisipasi).
Penyampaian pesan antara
sub kegiatan belajar dengan
kegiatan belajar lain/sub
kegiatan belajar dengan sub
kegiatan belajar lain/antar
alinea dalam sub kegiatan
belajar yang berdekatan
mencerminkan keruntutan
dan keterkaitan isi.
Pesan atau materi yang
disajikan
dalam
satu
kegiatan
belajar/sub
kegiatan
belajar/alinea
harus
mencerminkan
kesatuan teman.
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3. Aspek Kelayakan Kebahasaan Menurut BSNP
Butir Penilaian
Deskripsi

a. Ketepatan struktur
kalimat

Kalimat yang digunakan
mewakili isi pesan atau
informasi
yang
ingin
disampaikan dengan tetap
mengikuti
tata
kalimat
bahasa Indonesia.

b. Keefektifan kalimat

Kalimat yang digunakan
sederhana dan langsung ke
sasaran.

c. Kebakuan istilah

Istilah yang digunakan
sesuai dengan Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan/atau
istilah teknis yang telah
baku digunakan dalam
bahasa Indonesia.

d. Pemahaman terhadap
pesan atau informasi

Pesan atau informasi yang
disampaikan
dengan
bahasa yang menarik dan
lazim dalam komunikasi
tulis bahasa Indonesia.

e. Kemampuan
memotivasi peserta
didik

Bahasa yang digunakan
membangkitkan
rasa
senang ketika peserta didik
membacanya
dan
mendorong mereka untuk
mempelajari buku tersebut
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secara tuntas.

f. Kesesuaian dengan
perkembangan
intelektual peserta
didik

Bahasa yang digunakan
dalam menjelaskan suatu
konsep harus sesuai dengan
tingkat
perkembangan
kognitif peserta didik.

g. Kesesuaian dengan
tingkat perkembangan
emosional peserta
didik.

Bahasa yanng digunakan
sesuai
dengan
tingkat
kematangan
emosional
peserta didik.

h. Ketepatan tata bahasa

Tata
kalimat
yang
digunakan
untuk
menyampaikan
pesan
mengacu kepada kaidah
tata bahasa Indonesia yang
baik dan benar.

i. Ketepatan ejaan

Ejaan
yang
digunakan
mengacu kepada Pedoman
Umum
Ejaan
Bahasa
Indonesia (PUEBI).
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LEMBAR
PENDAPAT DAN PENILAIAN DOSEN TERHADAP
BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA BERDASARKAN
BUDAYA LOKAL SUKU ALAS “PEMAMANAN”
Petunjuk:
1. Mohon kesediaan bapak/Ibu untuk menilai bahan ajar
pengembangan bahan ajar apresiasi sastra berdasarkan
budaya
lokal
suku
Alas
“Pemamanan”yang
dikembangkan terlampir meliputi aspek dan criteria
yang tercantuk dalam instumen inipengembangan
bahan ajar.
2. Berikanlah tanda cek (√) pada kolom di bawah skor
penilaian yang sesuai.
3. Apabila bapak/Ibu menilai kurang, mohon letakkan
kekurangan itu digaris bawahi atau diberi tanda tinta
merah agar mudah direvisi dan memberikan saran
perbaikan agar mudah direvisi.
4. Bapak/Ibu mohon untuk menuliskan masukan pada
kolom disetiap aspek jika diperlukan.
5. Bapak/Ibu mohon untuk memberikan komentar umum
dan saran pada tempat yang disediakan
6. Bapak/Ibu mohon untuk melingkari kesimpulan umum
dari hasil penelitian terhadap pengembangan bahan ajar
apresiasi sastra berdasarkan budaya lokal suku Alas
“Pemamanan”
7. Atas bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Peneliti
80

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
Pekerjaan/Jabatan
:
Instansi
:
Menyatakan bahwa saya telah memberi penilaian dan
masukan pada “Bahan ajar apresiasi sastra berdasarkan
budaya lokal suku Alas “Pemamanan”yang disusun oleh:
Nama

: Cut Rahayu Mutia

NPM
: 157015014
Pps/Program Studi : Pascasarjana/Pendidikan
Indonesia
Harapan saya, masukan yang saya berikan
digunakan untuk menyempurnakan laporan
mahasiswa yang bersangkutan.

Bahasa

dapat
akhir

Kutacane, _______________
Ahli materi

(

)
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INSTRUMEN
VALIDASI OLEH AHLI MATERI, DOSEN DAN GURU

No

Aspek

1

Materi bahan ajar :
a. Kesesuaian materi
dengan SK dan
KD
b. Keakuran materi
c. Kemuthakhiran
Materi
d. Mendorong
keingintahuan

2

Sistematika penyajian
bahan ajar:
1. Tekhnik penyajian
2. Penukung
penyajian
3. Penyajian
pembelajaran
4. Koherensi dan
keruntunan alur
piker

3

Kegrafikan bahan
ajar:
1
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Ukuran bahan ajar

Skala
likert
Jumlah
1 2 3 4

Ket

cetak (opsional)

4

2

Desain sampul

3

Desain isi bahan
ajar

Kebahasaan bahan
ajar:
1. Lugas
2. Komunikatif
3. Dialogis dan
interaktif
4. Kesesuaian
dengan kaidah
bahasa
5. Penggunaan
simbol dan icon

Jumlah
Komentar Umum Dan Saran Perbaikan
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
KESIMPULAN
Berbicara produktif siswa dinyatakan:
1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai aturan
3. Tidak layak digunakan
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Dokumentasi Penelitian Budaya lokal “Pemamanan”
Suku Alas

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian Budaya lokal
“Pemamanan” Suku Alas
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