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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

iii

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini dibahas tentang Apresiasi Drama Bahasa Indonesia SD kelas tiga. Pada
unit ini dibahas tema tentang “Keluargaku”. Aktivitas pada unit ini melibatkan
peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang mengacu pada
Pembelajaran berorientasi Higher Order Thingking Skills (HOTS),

untuk

mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan pencerahan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS
yang bervariasi. Hal ini tentunya

dapat memberikan kontribusi posistif

kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas I,
II, IV:
Tabel 1 KD dan Target KD

No
1

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

3.11 Mencermati puisi anak/syair 1. Mencermati puisi anak (berisi
lagu

(berisi

ungkapan ungkapan

kekaguman, kebanggaan, hormat kebanggaan,

I

kekaguman,
hormat

kepada

kepada orang tua, kasih sayang, orang tua, kasih sayang, atau
atau

persahabatan)

yang persahabatan)

yang

diperdengarkan dengan tujuan diperdengarkan dengan tujuan
untuk kesenangan

untuk kesenangan
2. Mencermati puisi syair lagu
(berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan,

hormat

kepada

orang tua, kasih sayang, atau
persahabatan)

yang

diperdengarkan dengan tujuan
untuk kesenangan
2

4.11 Melisankan puisi anak atau 1. Melisankan syair lagu (berisi
syair

lagu

(berisi

ungkapan ungkapan

kekaguman, kebanggaan, hormat kebanggaan,

kekaguman,
hormat

kepada

kepada orang tua, kasih sayang, orang tua, kasih sayang, atau
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I

No

Kompetensi Dasar (KD)
atau

persahabatan)

bentuk ungkapan diri

Target KD

Kelas

sebagai persahabatan) sebagai bentuk
ungkapan diri
2. Melisankan syair lagu (berisi
ungkapan

kekaguman,

kebanggaan,

hormat

kepada

orang tua, kasih sayang, atau
persahabatan) sebagai bentuk
ungkapan diri
3

3.5 Mencermati puisi anak dalam 1. Mencermati puisi anak dalam

II

bahasa Indonesia atau bahasa bahasa Indonesia melalui teks
daerah melalui teks tulis dan lisan tulis
2. Mencermati puisi anak dalam
bahasa Indonesia melalui teks
lisan
4

4.5 Membacakan teks puisi anak 1. Membacakan teks puisi anak
tentang alam dan lingkungan tentang alam dalam bahasa
dalam bahasa Indonesia dengan Indonesia dengan lafal, intonasi,
lafal, intonasi, dan ekspresi yang dan ekspresi yang tepat sebagai
tepat sebagai bentuk ungkapan bentuk ungkapan diri
diri

2. Membacakan teks puisi anak
tentang

lingkungan

dalam

bahasa Indonesia dengan lafal,
intonasi, dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan
diri
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No
5

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

3.6 Menggali isi dan amanat puisi 1.

Kelas

Menggali isi puisi yang

IV

yang disajikan secara lisan dan disajikan secara lisan dan tulis
tulis

dengan

tujuan

kesenangan

untuk dengan

tujuan

untuk

kesenangan
2.

Menggali amanat puisi

yang disajikan secara lisan dan
tulis

dengan

tujuan

untuk

kesenangan
6

4.6 Melisankan puisi hasil karya 1. Melisankan puisi hasil karya
pribadi dengan lafal, intonasi, dan pribadi dengan lafal yang tepat
ekspresi

yang

tepat

bentuk ungkapan diri

sebagai sebagai bentuk ungkapan diri
2. Melisankan puisi hasil karya
pribadi dengan intonasi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan
diri
3. Melisankan puisi hasil karya
pribadi dengan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan
diri
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IV

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Tabel 2 Indikator Pendukung

Kelas
I

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.11.1. Mengidentifikasi puisi anak 4.11.1. Menirukan puisi anak
(berisi

ungkapan

kekaguman, (berisi

ungkapan

kebanggaan, hormat kepada orang kebanggaan,
tua,

kasih

sayang,

persahabatan)
diperdengarkan

sebagai

4.11.2. Menirukan

3.11.2. Mengidentifikasi syair lagu (berisi
ungkapan

kepada
bentuk

tujuan ungkapan diri

untuk kesenangan

(berisi

hormat

atau orang tua, kasih sayang, atau
yang persahabatan)

dengan

kekaguman,

ungkapan

kekaguman, kebanggaan,

syair lagu
kekaguman,

hormat

kepada

kebanggaan, hormat kepada orang orang tua, kasih sayang, atau
tua,

kasih

sayang,

persahabatan)
diperdengarkan

atau persahabatan)

sebagai

bentuk

yang ungkapan diri
dengan

tujuan

untuk kesenangan
II

3.5.1. Mengidentifikasi puisi anak 4.5.1. Mengulangi teks puisi anak
dalam bahasa Indonesia melalui tentang
teks tulis dan lisan

alam

dalam

bahasa

Indonesia dengan lafal, intonasi,

3.5.2. Mengidentifikasi puisi anak dan ekspresi yang tepat sebagai
dalam bahasa daerah melalui teks bentuk ungkapan diri
tulis dan lisan

4.5.2. Mengulangi teks puisi anak
tentang lingkungan dalam bahasa
Indonesia dengan lafal, intonasi,
dan ekspresi yang tepat sebagai
bentuk ungkapan diri
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Kelas
IV

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.6.1. Menceritakan isi puisi yang 4.6.1. Menghafal puisi hasil karya
disajikan secara lisan dan tulis pribadi dengan lafal yang tepat
dengan tujuan untuk kesenangan

sebagai bentuk ungkapan diri

3.6.2. Menceritakan amanat puisi 4.6.2. Menghafal puisi hasil karya
yang disajikan secara lisan dan pribadi dengan intonasi yang
tulis

dengan

tujuan

kesenangan

untuk tepat sebagai bentuk ungkapan
diri
4.6.3. Menghafal puisi hasil karya
pribadi dengan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan
diri

Indikator Kunci
Tabel 3 Indikator Kunci

Kelas
I

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.11.1. Mencermati puisi anak 4.11.1. Melisankan puisi anak
(berisi

ungkapan

kekaguman, (berisi ungkapan kekaguman,

kebanggaan, hormat kepada orang kebanggaan,
tua,

kasih

sayang,

persahabatan)
diperdengarkan

hormat

kepada

atau orang tua, kasih sayang, atau
yang persahabatan) sebagai bentuk

dengan

tujuan ungkapan diri

untuk kesenangan
3.11.2. Mencermati syair lagu 4.11.2. Melisankan syair lagu
(berisi ungkapan kekaguman, (berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan, hormat kepada orang kebanggaan, hormat kepada
tua,

kasih

persahabatan)

sayang,

atau orang tua, kasih sayang, atau
yang
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Kelas

IPK Pengetahuan
diperdengarkan

dengan

IPK Keterampilan
tujuan persahabatan) sebagai bentuk

untuk kesenangan
II

3.5.1.

Mencermati

ungkapan diri
puisi

anak 4.5.1.

Membacakan teks puisi

dalam bahasa Indonesia melalui anak tentang alam dalam bahasa
teks tulis dan lisan

Indonesia dengan lafal, intonasi,

anak dan ekspresi yang tepat sebagai
dalam bahasa daerah melalui teks bentuk ungkapan diri
3.5.2.

Mencermati

puisi

tulis dan lisan

4.5.2. Membacakan teks puisi
anak tentang lingkungan dalam
bahasa Indonesia dengan lafal,
intonasi, dan ekspresi yang tepat
sebagai bentuk ungkapan diri

IV

3.6.1. Menggali isi puisi yang 4.6.1. Melisankan puisi hasil
disajikan secara lisan dan tulis karya pribadi dengan lafal yang
dengan tujuan untuk kesenangan

tepat sebagai bentuk ungkapan

3.6.2. Menggali amanat puisi yang diri
disajikan secara lisan dan tulis 4.6.2. Melisankan puisi hasil
dengan tujuan untuk kesenangan

karya pribadi dengan intonasi
yang

tepat

sebagai

bentuk

ungkapan diri
4.6.3. Melisankan puisi hasil
karya pribadi dengan ekspresi
yang

tepat

ungkapan diri
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sebagai

bentuk
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Indikator Pengayaan
Tabel 4 Indikator Pengayaan

Kelas
I

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.11.1. Menelaah puisi anak (berisi 4.11.1. Menyajikan puisi anak
ungkapan kekaguman, kebanggaan, (berisi ungkapan kekaguman,
hormat kepada orang tua, kasih kebanggaan,

hormat

kepada

sayang, atau persahabatan) yang orang tua, kasih sayang, atau
diperdengarkan

dengan

untuk kesenangan

tujuan persahabatan) sebagai bentuk
ungkapan diri

3.11.2. Menelaah syair lagu (berisi 4.11.2. Menyajikan

syair lagu

ungkapan kekaguman, kebanggaan, (berisi ungkapan kekaguman,
hormat kepada orang tua, kasih kebanggaan,

hormat

kepada

sayang, atau persahabatan) yang orang tua, kasih sayang, atau
diperdengarkan
untuk kesenangan
II

dengan

tujuan persahabatan) sebagai bentuk
ungkapan diri

3.5.1. Menelaah puisi anak dalam 4.5.1.

Menyajikan teks puisi

bahasa Indonesia melalui teks tulis anak tentang alam dalam bahasa
dan lisan

Indonesia dengan lafal, intonasi,

3.5.2. Menelaah puisi anak dalam dan ekspresi yang tepat sebagai
bahasa daerah melalui teks tulis bentuk ungkapan diri
dan lisan

4.5.2. Menyajikan teks puisi
anak tentang lingkungan dalam
bahasa Indonesia dengan lafal,
intonasi, dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan
diri
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Kelas
IV

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.6.1. Menelaah isi puisi yang 4.6.1. Menyajikan puisi hasil
disajikan secara lisan dan tulis karya pribadi dengan lafal yang
dengan tujuan untuk kesenangan

tepat sebagai bentuk ungkapan

3.6. 2. Menelaah amanat puisi yang diri
disajikan secara lisan dan tulis 4.6.2.
dengan tujuan untuk kesenangan

Menyajikan puisi hasil

karya pribadi dengan intonasi
yang

tepat

sebagai

bentuk

ungkapan diri
4.6.3. Menyajikan puisi hasil
karya pribadi dengan ekspresi
yang

tepat

ungkapan diri
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sebagai

bentuk
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A. Puisi Ibu

IBU

(Chairil Anwar)
Pernah aku ditegur
Katanya untuk kebaikan
Pernah aku dimarah
Katanya membaiki kelemahan
Pernah aku diminta membantu
Katanya supaya aku pandai
Ibu…..
Pernah aku merajuk
Katanya aku manja
Pernah aku melawan
Katanya aku degil
Pernah aku menangis
Katanya aku lemah
Ibu…..
Setiap kali aku tersilap
Dia hukum aku dengan nasihat
Setiap kali aku kecewa
Dia bangun di malam sepi lalu bermunajat
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Setiap kali aku dalam kesakitan
Dia ubati dengan penawar dan semangat
Dan Bila aku mencapai kejayaan
Dia kata bersyukurlah pada Tuhan
Namun…..
Tidak pernah aku lihat air mata dukamu
Mengalir di pipimu
Begitu kuatnya dirimu….
Ibu….
Aku sayang padamu…..
Tuhanku….
Aku bermohon padaMu
Sejahterakanlah dia
Selamanya…..

Gambar 1 Pembacaan puisi “Ibu”, Chairil Anwar
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=fHmbdqeBFoo
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Puisi Ibu karya chairil Anwar ini sangat menyentuh hati. Orang yang
membacanya akan membuat mata berkaca–kaca disebabkan mirisnya kata–
kata yang sangat menyentuh hati. Hal ini mengingatkan begitu besarnya
pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Memang tidak diragukan lagi hasil
karya sang penulis legendaris ini. Banyak hasilnya dicari orang yang
menyenangi karya sastra. Selain puisi tentang ibu, banyak juga yang lainnya
yang ditulis oleh Charil Anwar. Saya tertarik membahasnya karena tahu ada
nilai yang bisa diambil setelah menganalisis puisi ini terkhususnya dengan
menjabarkan satu persatu unsur instrinsiknya.
Saya akan menjabarkan puisi ini dengan berusaha menemukan unsur
instrinsik dari puisi Ibu karya Chairil Anwar. (1) Tema adalah gagasan utama
dari puisi baik yang tersirat maupun tersurat. Tema dari puisi “ibu” yang
diciptakan oleh Chairil Anwar adalah sebuah perasaan terima kasih dari
seorang anak kepada seorang ibu yang telah merawat dan membesarkannya
dengan kasih sayang yang tulus.
(2) Tipografi disebut juga ukiran bentuk puisi. Tipografi adalah tatanan larik,
bait, kalimat, frase, kata dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang
mampu mendukung isi, rasa dan suasana. Tipografi dalam puisi “ibu” oleh
Chairil Anwar adalah berbentuk lurus kebawah dan tertata rapi. Tidak ada
yang berlebihan hanyalah suatu perasaan seorang anak yang mendalam bagi
seorang ibu yangmungkin membacanya, sang pembaca akan terbawa pada
suasana yang lebih tenang, sedih dan haru yang mendalam.
(3) Amanat atau pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair melalui
karyanya. Amanat dalam puisi tersebut adalah bagaimana seorang anak
mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkat yang
begitu berlimpah telah memberikan seorang ibu yang begitu mengasihinya
dengan tulus dan dengan penuh kasih sayang yang sejati.
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(4) Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya, misalnya sikap rendah
hati, menggurui, mendikte, persuasif, dan lain-lain. Nada dalam puisi tersebut
adalah membuat sang pembaca membaca dengan nada yang miris dan penuh
penghayatan akan sosok yang ada di dalam puisi tersebut.
(5) Rasa atau emosional adalah sentuhan perasaan penulisannya dalam
bentuk kepuasan, keheranan, kesedihan, kemarahan atau yang lain. Rasa
dalam puisi tersebut adalah merasakan sedih , terharu, dan rasa terima kasih .
(6) Perasaan adalah sikap pengarang terhadap tema (subjek matter) dalam
puisinya, misalnya simpatik, konsisten, senang, sedih, kecewa, dan lain-lain.
Pada puisi ini, penyair memiliki perasaan yang mengungkapkan terimakasih
serta meminta maaf kepada sang ibu.
(7) Enjambemen adalah pemotongan kalimat atau frase diakhir larik,
kemudian meletakkan potongan itu pada awal larik berikutnya. Tujuannya
adalah untuk memberi tekanan pada bagian tertentu ataupun sebagai
penghubung antara bagian yang mendahuluinya dengan bagian berikutnya.
Puisi ini memiliki pengulangan kata depan yang terdapat disetiap dua barisnya
(a-b-a-b).
(9) Kata konkret (imajinasi) adalah penggunaan kata-kata yang tepat (diksi
yang baik) atau bermakna denotasi oleh penyair. Puisi yang berjudul “ibu” ini
tidak terlalu memuat kata-kata kiasan atau majas yang berlebihan. Jadi,
penggunaan kata konkret di dalam puisi ini sangat memiliki porsi yang banyak
sehingga dapat membuat orang yang awam akan puisi dapat mengerti dengan
mudah.
(10) Diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan
dalam puisi. Diksi yang dipakai oleh penyair menggabarkan rasa hormat
kepada ibu dan menunjukkan perasaan yang dalam karena menggunakan
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kata-kata yang dalam sehingga mampu menyentuh hati pembaca dan
pendengar puisi ini.
(11) Akulirik adalah tokoh aku (penyair) di dalam puisi. Dalam puisi ini,
penyair memerankan dirinya sebagai tokoh anak yang sedang berbicara
kepada ibunya.
(12) Rima adalah pengindah puisi dalam bentuk pengulangan bunyi baik awal,
tengah maupun akhir. Rima dalam puisi tersebut adalah dengan kata “ibu” dan
peekanannya juga ada pada kata tersebut.
(13) Verifikasi adalah berupa rima (persamaan bunyi pada puisi, di awal, di
tengah, dan di akhir); ritma (tinggi-rendah, panjang-pendek, keras-lemahnya
bunyi).Persamaan bunyi (rima) terdapat pada beberapa kata, seperti kata
“ibu”. Ritma disini tergantung pada si pembaca puisi yang menjiwai puisi ini.
(14) Majas adalah cara penyair menjelaskan pikirannya melalui gaya bahasa
yang indah dalam bentuk puisi. Majas dalam puisi tersebut adalah tata bahasa
dan penekanan yang ada dalam puisi dengan judul “ibu” dan penyair menulis
dengan gaya yang indah dan dapat dirasakan juga agi sang pembaca sehingga
puisi tersebut dapat tersampaikan.
(15) Citraan (pengimajian) adalah gambar-gambar dalam pikiran, atau
gambaran angan si penyair. Setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji
(image). Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat
menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap
sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata (indera penglihatan). Citraan dalam
puisi “ibu” oleh chairil Anwar adalah menggambarkan apa yang dirasakn sang
penulis dan seorang pembaca juga akan merasakan hal yang sama pada saat
membaca puisi tersebut dengan penuh penghayatan.
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Demikianlah analisis unsur instrinsik atau pembangun puisi Ibu karya Chairil
Anwar tersebut. Dapat disimpulkan bahwa puisi memiliki suatu pesan yang
mengandung nilai yang ingin disampaikan oleh penulis bagi para pembaca.
Saya bahwa apresiasi adalah suatu kegiatan mengakrabi karya sastra untuk
mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap karya itu
hingga diperoleh kekayaan wawasan dan pengetahuan, kepekaan pikir, dan
rasa terhadap berbagai segi kehidupan.
Relevansi dalam kehidupan manusia adalah tentang bagaimana cara
menghormati seorang ibu. Mungkin semua manusia di dunia ini akan tiba pada
suatu titik untuk melupakan kasih setia sang ibu, tetapi Charil hadir dan
mengingatkan kembali tentang ibu. Dengan cara menjabarkan masa lalunya
bersama sang ibu yang tetap

memberikan nasihat dan teguran, walau

terkadang mungkin ia merasa bosan mendengarnya. Kembali lagi pada titik
tadi, akhirnya Charil sadar dan memahami kasih sayang sang ibu. Sebuah
pribahasa menutup bagian ini: kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang
jalan.

B. Lirik Sahabat Sejati

Sahabat Sejati
(Sheila on 7)
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu
Di hari kita saling berbagi
Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu
Kuperlihat semua hartaku
Kita slalu berpendapat, kita ini yang terhebat
Kesombongan di masa muda yang indah
Aku raja kaupun raja
Aku hitam kaupun hitam
Arti teman lebih dari sekedar materi
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Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan
Bila ku mulai lelah lelah dan tak bersinar
Remas sayapku, jangan pernah lepaskan
Bila ku ingin terbang terbang meninggalkanmu
Ku slalu membanggakanmu, kaupun slalu menyanjungku
Aku dan kamu darah abadi
Demi bermain bersama, kita duakan segalanya
Merdeka kita, kita merdeka
Tak pernah kita pikirkan
Ujung perjalanan ini
Tak usah kita pikirkan
Akhir perjalanan ini.

Gambar 2 Sahabat Sejati (S07)
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=-HO_nvrWg-0

Tema lirik lagu Sheila on 7 berjudul “Sahabat Sejati “ di atas adalah tentang
persabatan yang begitu hebat di antara dua manusia. Pencipta lagu ini, Eros
menggambarkan betapa eratnya persahabatan. Bersama sahabat saling
berbagi, menyemai mimpi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lirik berikut.
Di hari kita saling berbagi
Dengan kotak sejuta mimpi
……
Ku selalu membanggakanmu
Kaupun selalu menyanjungku
Aku dan kamu – darah abadi
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Demi bermain bersama
Kita duakan segalanya
Merdeka kita, kita merdeka
Dalam puisi ini penulis menujukan sikapnya yang begitu menjunjung tinggi
persahabatan sejati. Dia begitu menyayangi sahabatnya itu, bahkan rela
menduakan segalanya. Ia mengibaratkan dirinya dan sahabatnya itu bagai
darah abadi. Kutipan yang mendukung hal tersebut.
Ku selalu membanggakanmu
Kaupun selalu menyanjungku
Aku dan kamu – darah abadi
Demi bermain bersama
Kita duakan segalanya
Merdeka kita, kita merdeka

Nada meyakinkan pada pembaca betapa berharganya persahabatan. Pembaca
diyakinkan untuk benar-benar menjaga persahabatn itu. Persahabatan tanpa
ujung. Lirik lagu yang mendukung nada tersebut adalah sebagai berikut.
Pegang pundakku jangan pernah lepaskan
Bila kumulai lelah… lelah dan tak bersinar
Remas sayapku jangan pernah lepaskan
Bila kuingin terbang… terbang meninggalkanmu…. Ohh..
………..
Tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini, 1,2,3
Tak usah kita pikirkan akhir perjalanan ini
Dan tak usah kita pikirkan akhir perjalanan ini… ohhh

Amanat yang terkandung dalam lirik lagu “Sahabat Sejati” karya Eross ini
adalah persahabatan itu indah. Sahabat adalah seseorang istimewa yang telah
rela berbagi, menyemai mimpi, saling mengingatkan, karenanya sudah
selazimnya kita membangun dan kemudian merawat erat persahabatan. Oleh
karena itu, dalam kehidupan sehari-hari persabahat di antara manusia perlu
dipupuk dan dijaga agar selalu bersemi dan indah menjalaninya.
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A. Soal USBN Paket 1 2018
Berikut ini contoh soal-soal USBN unit Apresiasi Puisi pada Kompetensi Dasar
3.11 Mencermati puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang
diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan (Permendikbud Nomor 37,
2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
unit Apresiasi Puisi
No.
1

Soal

Tahun

Bacalah puisi berikut!

2018

Sang Pemimpin
Wahai pemimpin
Engkau di baris depan
Di pundakmu tugas berat
Di hatimu hanya tulus ikhlas
Kami ikuti engkau
Demi kejayaan bangsa tercinta
Imanuel (Guru SD Semarang)
Isi puisi di atas adalah....
A.

Pemimpin harus berada di baris terdepan tanpa takut
dalam melaksanakan tugas.

B.

Seorang pemimpin harus melaksanakan tugas dengan
ikhlas untuk tujuan mulia.

C.

Kalau kita bekerja dengan ikhlas maka kedamaian dan
kesejahteraan mudah tercapai.
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D.

Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap
keinginan bangsa tercinta.

Identifikasi
Level Kognitif

: Analisis
3.11.1. Mencermati puisi anak (berisi ungkapan

Indikator yang
bersesuaian

:

kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua,
kasih sayang, atau persahabatan) yang diperdengarkan
dengan tujuan untuk kesenangan

Diketahui

: Sebuah Puisi

Ditanyakan

: Isi dari puisi

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur pembangun puisi

No.
2

Soal
Bacalah puisi berikut untuk soal no. 2-3 !
Ibu…
Betapa besar jasamu
Kepada anak-anakmu
Tugasmu mulia
Tak harap imbalan
Kau relakan waktu dan tenaga
Untuk kebahagiaan kami
Imanuel (Guru SD Semarang)
Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas adalah...
A.
Seorang ibu yang mengharap imbalan.
B.
Ibu bertugas membesarkan anak-anak.
C.
Ibu berkorban untuk kebahagiaan anak.
D.
Anak-anak boleh menyanjung orang tua.
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Tahun
2016
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3

Makna kata relakan pada puisi di atas adalah....
A.
B.
C.
D.

menyumbangkan pikiran dan tenaga
memberikan dengan perasaan tulus
menghibahkan segala yang dimiliki
mengikhlaskan anak-anak yang dicintai
Identifikasi

Level Kognitif

: Analisis
3.11.1. Mencermati puisi anak (berisi ungkapan

Indikator yang
bersesuaian

:

kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua,
kasih

sayang,

atau

persahabatan)

yang

diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan
Diketahui
Ditanyakan

: Sebuah Puisi
: Isi dan makna dari puisi

Materi yang dibutuhkan : Unsur pembangun puisi

B. Soal USBN Paket 2 2018
1. Bacalah puisi berikut!
Doa
Tertunduk aku dihadapan-Mu
Tengadah kedua tangan
Meminta berkah
Kutahu Engkau Maha Pemurah
Rintihan hati mohon ampunan
Banyak dosa yang telah kuperbuat
Hanya kepada-Mu aku memohon
Kunaikkan seribu doa
Santoso (Guru SD Semarang)

33

Isi puisi di atas adalah ...
A.
B.
C.
D.

Doa dengan menengadahkan kedua tangan.
Doa permohonan berkah dan ampunan dosa.
Seribu doa yang disampaikan kepada Tuhan.
Rintihan hati seseorang terhadap Tuhan.

Cermati puisi berikut untuk soal 2-3!
Kau pergi
Kami masih tidur
Kau pulang
Kami sudah terlelap
Maafkan kami ayah
Demi keluarga
Engkau harus bekerja keras
Santoso (Guru SD Semarang)
2. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas adalah ....
A.
B.
C.
D.

Anak yang benci kepada ayah
Ayah bekerja keras untuk keluarga
Anak berterima kasih kepada ayah
Anak terlelap ketika ayah bekerja

3. Makna kata bekerja keras pada puisi di atas adalah bekerja ....
A.
B.
C.
D.

bersungguh-sungguh
tak kenal waktu
sepanjang hari
tiada henti

4. Perhatikan pantun berikut!
Ikan pari membawa paku
Ikan emas di tepi kali
…………………………
…………………………
Lengkapilah pantun persahabatan di atas!
Kunci jawaban
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: Bolehlah teman lupa padaku
Asal esok ingat kembali
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pada unit ini terbagi menjadi beberapa aktivitas berdasarkan KD- KD
yang sudah dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning, problem
balearing, dan genre based text

Aktivitas 1. Pengalamanku
Pembelajaran Berbasis Penemuan / Discovery Learning
Kompetensi Dasar (KD)
3.11 Mencermati puisi anak/syair lagu (berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan) yang
diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan
4.11 Melisankan puisi anak atau syair lagu (berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan)
sebagai bentuk ungkapan diri
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari aktivitas 1 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik dapat

mencermati puisi anak/syair lagu (berisi

ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang,
atau persahabatan) yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan
dan dapat melisankan puisi anak atau syair lagu (berisi ungkapan kekaguman,
kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, atau persahabatan)
sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar.
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Pada tahap I pengenalan materi, pertama-tama peserta didik dihadapkan pada
sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk
tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.
Di samping itu guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan
mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya
yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini
berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat
mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.
Pada tahap pengenalan materi ini dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang
membuat peserta berpikir. Peserta didik menyampikan curah pendapat
menanyakan kesan setelah membaca dan menulis puisi. Pesera didik diajak
untuk menuliskan kesannya setelah membaca dan menuls puisi dalam tabel
yang telah disediakan pada lembar kerja (LK 1).
Pada tahap II identifikasi masalah, hasil curah pendapat peserta didik, yaitu
berupa

kesan-kesan

yang

dituliskan

pada

tabel.

Peserta

mengeidentifikasi kesan-kesan membaca dan menulis puisi

didik

berdasarkan

kesenangan peserta didik.
Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin permasalahan
yang
relevan
dengan
bahan pembelajaran,
Menurut
Anda,
bagaimana
kesanmu
saat membaca
dan menulis dalam
puisi? bentuk hipotesis
kemudian salah satunya dipilih
dan dirumuskan

(jawaban sementara atas pertanyaan masalah)u

http://mommiesdaily.com
Gambar 3 Curah pendapat kesan membaca dan menulis puisi
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Pada tahap III pengumpulan data, yaiyu eksplorasi yang dilakukan. Guru
memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan
informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk
menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis.
Dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan
(collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan
sebagainya.
Pada tahap IV Pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi yang telah
diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan
sebagainya, lalu dimaknai. Semua informasi hasil bacaan, wawancara,
observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan,
ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan
pada tingkat kepercayaan tertentu.
Pada tahap V pembuktian, peserta didik membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan
hasil data yang diolahnya.
Verifikasi menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik
dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contohcontoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Pada tahap VI menarik kesimpulan, peserta didik menarik sebuah kesimpulan
yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau
masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil pembuktian. Berdasarkan
hasil pembuktian atau verivikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang
mendasari simpulan yang akan dibuat.
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Silakan diskusikan dalam kelompok, lalu tulis pendapat Anda yang menjawab
pertanyaan tersebut!
LK 1. Menuliskan curah pendapat untuk menjawab pertanyaan kritis
tersebut.
Tabel 1. Curah pendapat
No

Membaca Puisi

1
2
3
4
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Menulis Puisi
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Aktivitas 2 Pengalamanku
Pembelajaran Berbasis Genre Teks
Kompetensi Dasar (KD)
3.5 Mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah
melalui teks tulis dan lisan
4.5 Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa
Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk
ungkapan diri
Tujuan Pembelajaran: Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis genre teks, peserta didik dapat mencermati
puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan
lisan dan dapat membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan
dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai
bentuk ungkapan diri dengan benar.
Pada aktivitas 2 pengalamanku, menggunakan model pembelajaran berbasis
genre teks, penjabaran pemodelan pembelajarannya akan dijabarkan sebagai
berikut.
Pada tahap membangun konteks, guru berperan sebagai ahli ketika
menerangkan ekspresi-ekspresi yang dipakai dalam jenis teks tertentu (direct
telling) (Hammond, 1990). Guru juga berperan sebagai narasumber tentang
topik yang diangkat dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru juga
berperan sebagai pemandu (director) dalam diskusi yang bisa mendorong
siswa untuk bisa berpikir lebihm kritis dan membaca teks secara kritis dalam
kondisi ketika siswa yakin bahwa setiap gagasan mereka dihargai. Guru juga
bisa berperan sebagai fasilitator ketika siswa membaca teks yang diberikan.
Pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang
topic yang akan ditulis atau dibicarakan melalui banyak kegiatan membaca
dan menyimak.
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Berikut ini disajikan sebuah gambar. Cermati dan bacalah puisinya!

www.ketahui.com

Gambar 4 Pemandangan Alam

Keindahan Alam Ku
Oleh Bahri
Alam ku yang permai
Memberikan ku kesejukan hati
Setiap hari aku menikmati
Betapa indahnya alam ini
Bersyukur kepada Tuhan
Dari-Nya tercipta alam yang luas
Sungguh tak ada bandingan ciptaan-Nya
Ku hanya terpana
Menatap bukit-bukit yang menjulang tinggi
Menengadah birunya angkasa raya
Alam yang begitu mempesona
Mengajak ku bercengkerama

Setelah mencermati puisi tersebut, silakan diskusikan dalam kelompok dalam
memberi kesan dan unsur puisi pada tabel lembar kerja LK 2. Tabel
membangun konteks Puisi.
Pada tahap pemodelan teks, peran guru sama dengan tahap sebelumnya, guru
berperan sebagai ahli yang melakukan explicit teaching (Hammond, 1990).
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Siswa, pada tahap ini, aktif menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan
dari teks yang sedang dipelajari.
Pada tahap III membangun teks berkelompok atau terbimbing, guru berperan
sebagai fasilitator atau pembimbing ketika guru memberi bantuan kepada
siswa

saat

mereka

membutuhkannya.

Siswa

secara

berkelompok

mengimplementasikan pemahaman serta kemampuan mereka dalam
menyusun teks (lisan atau tulis) yang diajarkan. Guru juga berperan sebagai
pengamat (observer). Guru mengamati perkembangan kemampuan siswa
dalammenyusun teks yang menjadi fokus pembelajaran. Peran guru yang lain
adalah memberi feedback terhadap teks yang disusun oleh siswa untuk
membuat teks tersebut menjadi lebih baik.
Pada tahap IV mengonstruksi teks secara mandiri. Peran guru adalah sama
dengan tahap sebelumnya, yaitu memberi feedback terhadap teks yang
disusun oleh siswa untuk membuat teks tersebut menjadi lebih baik. Siswa
secara mandiri dan percaya diri menyusun teks yang sedang dipelajari.

Aktivitas 3 Cita-citaku
Pembelajaran Berbasis masalah
Kompetensi Dasar (KD)
3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan
tujuan untuk kesenangan
4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi
yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri
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Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari aktivitas 1 dengan menggunakan model pembelajaran
berbasis masalah, peserta didik dapat menggali isi dan amanat puisi yang
disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dan dapat
melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresim
yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar.
Pada tahap I pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
dan aktivitas aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan
ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang
harus dilakukan oleh siswa. serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan
dalam proses ini, yaitu sebagai berikut.
1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar
informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalahmasalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban
mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai
banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.
3) Selama tahap penyelidikan, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari informasi.
4) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk
menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.
Di

samping

mengembangkan

keterampilan

memecahkan

masalah,

pembelajaran PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan
suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota.
Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan
membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok
akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.
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Saat membaca puisi, apakah Anda dapat memahami isi dari puisi? Apakah
dapat menemukan amanatnya?

Menemukan
amanat
puisi?

Apa itu
puisi?

Bagaimana
melihat Isi
puisi?

dewiku.com
Gambar 5 Pertanyaan Stimulus Puisi

Cermati puisi berikut ini!

Puisi Anak : Untukmu Guruku
Karya: Evi Melyati
Guratan luka adalah kepedihan
ketika rindu memanggil
memasung segala benci
dan dendam kala itu, kami adalah
deretan kertas putih
tanpa makna
selama itu kita berpagut
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dalam harapan
masa depan yang terbentang
begitu jauh begitu samar
kini kurangkai kata
untuk segala kebersamaan
yang pernah ada
tanah ini telah menjadi saksi
tentang ulah
prestasi dan kenakalanku
aku rindu pada segala yang kulewati
gemuruh angin dan tanah berdebu
sungguh deras suaramu memanggil
membawaku keluar dari kegelapan
dari kebodohan
seperti tak ada
untuk terima kasihku
kepada bapak guru
kepada ibu guru
pembawa cahaya penerang gelapku
esok masih sangat panjang
jalan masih begitu jauh
cita-cita harus ditegakkan
temaram di kaki langit
mengiringi langkah
tiada berujung
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Menurut Anda, apa isi puisi tersebut? Lalu amanat apa yang ingin disampaikan
penulis kepada pembaca? Diskusikan dalam kelompok, tuliskan pendapat
semua anggota tentang isi dan amanat puisi tersebut LK 3. Isi dan amanat
puisi.
Pada tahap II Penyelidikan,

pada tahap ini setiap situasi permasalahan

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu
melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen,
berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data
dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini,
guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan
eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami
dimensi

situasi

permasalahan.

Tujuannya

adalah

agar

peserta

didikmengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun
ide mereka sendiri.
Pada tahap III menyajikan karya. Karya lebih dari sekadar laporan tertulis,
namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan
yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan
pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah
selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai
organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan
siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai”
atau memberikan umpan balik.
Pada tahap V Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah, pada tahap
ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi
proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang
mereka gunakan. Selama tahap ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi
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pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.

B.

Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1
Tulislah kesan Anda, setelah membaca puisi yang disajikan dalam kolom tabel
berikut.
Tabel 1. Curah pendapat

No

Membaca Puisi

Menulis Puisi

1
2
3
4

Lembar Kerja 2
Tulislah kesan Anda dan unsur puisi, setelah membaca puisi yang disajikan
pada aktivitas 2 dalam kolom tabel berikut.
LK 2. Tabel membangun konteks Puisi
No

Kesan

1
2
3
4
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Unsur puisi
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Lembar Kerja 3
Tulislah pendapat Anda, setelah membaca puisi yang disajikan pada aktivitas
3 dalam kolom tabel berikut.
LK 3. Isi dan amanat puisi
No

Isi

Amanat

1
2
3
4

C. Bahan Bacaan

Apa puisi itu?
Menurut Aminudin (2009: 134) kata puisi berasal dari dari bahasa Yunani,
pocima “membuat” atau poeisis “pembuatan”. Puisi diartikan “membuat”
dan

“pembuatan” karena

lewat puisi pada dasarnya seseorang telah

menciptakan dunia tersendiri, yang berisi pesan atau gambaran suasanasuasana tertentu, baik fisik maupun batiniah.
Hudson (dalam Aminuddin, 2009: 134) mengungkapkan pula, bahwa puisi
adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata- kata sebagai media
penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan
yang

menggunakan

garis

dan warna dalam menggambarkan gagasan

pelukisnya.
Menurut Ratih Mihardja (2012: 18), Puisi adalah “seni tertulis dimana bahasa
digunakan untuk kualitas estetiknya untuk tambahan, atau selain arti
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semantiknya”. Sejalan dengan itu

Dresden

(dalam

Ratih,

2012:

18)

mengatakan bahwa,” Puisi adalah sebuah dunia dalam kata. Isi yang
terkandung di dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, pengetahuan,
dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama puisi”.
Hasanuddin (2002:5) menyatakan “Puisi adalah pernyataan perasaan yang
imajinatif penyair yang masih abstrak dikonkretkan, untuk mengkonkretkan
peristiwa –peristiwa yang telah ada di dalam pikiran dan perasaan penyair,
dan puisi merupakan sarananya”.
Menurut Waluyo (2002: 25) “Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang
mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun
dengan

mengkonsentrasikan

semua

kekuatan

bahasan

dengan

pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya.
Menurut Semi (1988:84),”puisi dapat diumpamakan sebagai suatu pernyataan
yang menyenangkan yang muncul dari suatu kemampuan, penyairnya melihat
sesuatu secara antusias dengan jurus yang tepat. Sama halnya pendapat
dari Mulyana (dalam Semi,
1988:83),” Puisi adalah sintesis dari berbagai peristiwa yang tersaring dari
berbagai peristiwa yang tersaring semurni- murninya dan berbagai proses
jiwa yang mencari hakikat pengalamannya, tersusun dengan system
korespondensi dalam salah satu bentuk”.
Setelah Saudara membaca definisi di atas, berdasarkan beberapa pendapat
para ahli mengenai definisi dari puisi itu yang kesemuanya berbeda-beda, tapi
pada intinya puisi itu merupakan penyatuan aspek bunyi yang berbentuk
imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang dituangkan dalam bentuk
tulisan.
Puisi diklasifikasikan menurut masa penciptaannya oleh penyair. Ada dua
kategori puisi. Secara umum terbagi menjadi puisi lama dan puisi baru.
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Pengkategorian ini didasarkan berdasarkan

masa pembuatannya

dan

struktur teknisnya. Adapun jenis puisi lain yaitu puisi kontemporer yang
menjadi bentuk puisi paling bebas.

Puisi Lama
Puisi lama adalah puisi yang secara fisik masih terikat oleh aturan penciptaan.
Aturan penciptaan itu meliputi (1) Jumlah kata (2) Jumlah baris dalam satu
bait (3) Jumlah suku kata (4) Memiliki rima atau persajakan, artinya banyak
pengulangan bunyi yang timbul oleh huruf atau kata dalam larik dan bait.
Yang termasuk puisi lama diantaranya adalah syair, pantun, gurindam,
karmina, mantra, seloka, dan talibun. Penjabaran pada bagian ini hanya tiga
puisi lama saja yang diulas, yaitu syair, pantun, dan gurindam.
a. Syair
Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Kata "syair" berasal dari bahasa Arab
syu’ur yang berarti "perasaan". Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru
yang berarti "puisi" dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan
Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam
perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi
sehingga syair di desain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi.
Syair Nasi hat
Dengarkanlah wahai kawan sejati,
Syair sederhana dari lubuk hati,
Tentang hidup dunia fana ini,
Tentang hidup dunia fana ini,
Janganlah lalai akan sholat,
Janganlah kikr akan zakat,
Kenalah kita perbanyak sholawat,
Guna bekal kelak di akhirat,
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b. Pantun
Berdasarkan asal kata, pantun berasal dari akar kata patuntun, artinya pantun
merupakan cara memberi nasihat atau tuntunan kehidupan. Ada juga yang
menyatakan kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang
dengan persamaan dari bahasa Jawa yaitu kata parik yang berarti pari, artinya
paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu.
Pantun Nasihat
Surya tenggelam ke barat,
Senja hati merah cahayanya.
Jika ingin dapat dunia akhirat,
ilmu dan amal adalah kuncinya

Maknanya: Jika ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus berilmu
dan beramal. Ilmu didapat dengan belajar. Setelah mendapatkannya ilmu
tersebut harus diamalkan.
Pantun Jenaka
Riuh bernyanyi di tengah ladang
menyanyi tembang anak jalanan
diujung gunung mata memandang
menghayal jadi seorang juragan
Maknanya: seorang anak kurang mampu yang punya keinginan atau khayalan
ingin menjadi juragan

c. Gurindam
Gurindam adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi yang terdiri dari dua
baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam sendiri
memiliki lebih dari satu bait yang terdiri dari 2 baris tiap baitnya. Baris
pertama pada gurindam merupakan baris syarat, masalah, persoalan atau
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perjanjian dan baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah
atau hal yang terjadi pada baris pertama.
Berikut ini merupakan contoh gurindam
Ketika muda malas sembahyang
Masa tua bisa terguncang
Siapa tidak hormat orang tua
Akan jauh dari bau surge
Kaulah engkau banyak tidur
Banyak rezeki jadi terkubur
Jika suami berhati kufur
Keluarga idaman pasti terkubur

Puisi Baru
Puisi baru adalah puisi yang tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap aturan
penulisan seperti puisi lama. Puisi Baru ini memiliki gaya penulisan yang
bebas, baik pada baris, suku kata, maupun rima. Yang termasuk di dalam puisi
baru dapat dikategorikan berdasarkan isi yaitu balada, himne, ode, epigram,
romansa, elegi, satir. Kategorisasi puisi baru berdasarkan jumlah larik terbagi
atas distikon, terzina, kuatrin, kuint, sektet, septima, oktaf, dan sonata.
Ciri- ciri dari puisi baru adalah:
1) jelas nama pengarangnya,
2) tidak terikat aturan bait, baris, suku kata, dan rima bebas,
3) diungkapkan secara lisan dan tulis,
4) majas bersifat dinamis, dan
5) menggambarkan kehidupan pada umumnya.
Setelah memahami ciri-ciri puisi baru, berikut ini Saudara akan mencermati
klasifikasi puisi baru berdasarkan isi, sebagai berikut:
a.
Balada adalah puisi berisi kisah/cerita tentang orang-orang
perkasa, tokoh pejuang, atau orang-orang yang menjadi pusat perhatian.
Misalnya Ballada Orang-orang Tercinta dan Blue untuk Bonnie karya W.S
Rendra. Puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul “Balada Matinya Seorang
Pemberontak”
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Contoh :
Balada Terbunuhnya Atmo Karpo
Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi
Bulan berkhianat gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk para
Mengepit kuat-kuat lutut menunggang perampok yang diburu
Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang
Segenap warga desa mengepung hutan itu Dalam satu pusaran pulang balik
Atmo Karpo Mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang Berpancaran
bunga api, anak panah di bahu kiri
Satu demi satu yang maju terhadap darahnya
Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka.
Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal! Tombakmu pucuk daun dan
matiku jauh orang papa.
Majulah Joko Pandan! Di mana ia?
Majulah ia kerna padanya seorang kukandung dosa.
Anak panah empat arah dan musuh tiga silang
Atmo Karpo tegak, luka tujuh liang.
Joko Pandan! Di mana ia!
Hanya padanya seorang kukandung dosa.
Bedah perutnya tapi masih setan ia
Menggertak kuda, di tiap ayun menungging kepala
Joko Pandan! Di manakah ia!
Hanya padanya seorang kukandung dosa.
Berberita ringkik kuda muncullah Joko Pandan Segala menyibak bagi
derapnya kuda hitam Ridla dada bagi derunya dendam yang tiba.
Pada langkah pertama keduanya sama baja.
Pada langkah ketiga rubuhlah Atmo Karpo
Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka.
Malam bagai kedok hutan bopeng oleh luka
Pesta bulan, sorak sorai, anggur darah.
Joko Pandan menegak, menjilat darah di pedang
Ia telah membunuh bapaknya. (WS Rendra)
b.

Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan

Contoh :
Bahkan batu-batu yang keras dan bisu Mengagungkan nama-Mu dengan cara
sendiri Menggeliat derita pada lekuk dan liku
bawah sayatan khianat dan dusta.
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Dengan hikmat selalu kupandang patung-Mu menitikkan darah dari tangan
dan kaki
dari mahkota duri dan membulan paku
Yang dikarati oleh dosa manusia. Tanpa luka-luka yang lebar terbuka dunia
kehilangan sumber kasih Besarlah mereka yang dalam nestapa mengenal-Mu
tersalib di datam hati.
(Saini S.K)

c.

Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Berisi pujaan

terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan, biasanya untuk tokoh
yang dikagumi. Ode yang terkenal adalah ”Ode buat Proklamator” karya Leon
Agusta, ”Teratai” karya Sanusi Pane.
Contoh :
Generasi Sekarang
Di atas puncak gunung fantasi
Berdiri aku, dan dari sana
Mandang ke bawah, ke tempat berjuang
Generasi sekarang di panjang masa
Menciptakan kemegahan baru Pantoen keindahan Indonesia Yang jadi
kenang-kenangan Pada zaman dalam dunia
(Asmara Hadi)
d.

Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan/ajaran hidup. Contoh :

Perjalanan Usia
Karya: Candra Malik
Anak-anak tumbuh mendewasa, akaknkah aku hanya tumbuh menua? Kelak
mereka butuh lawan bicara, apakah kala itu aku kakek pelupa?
anak-anak tidak selamanya bayi, mereka butuh tak hanya dimengerti. Mereka
punya mata, punya hati, tidak cukup dengan harta diwarisi.
Sampai kapan usiaku ditakdirkan, sampai batas itulah aku dihadirkan. Sebagai
orang tua, sebagai teman, sampai batas waktu yang ditentukan.
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Tak baik jika mereka di sini saja, hangat dipeluk rumah dan keluarga.
Kehidupan itu pengembaraan jiwa, dan mereka pengelana berikutnya.
Jika tumbuh dewasa ada ujungnya, jangan sampai hanya menua sia-sia. Dalam
perjalananku menyusuri usia, setidaknya harus pernah bijaksana.

e.

Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka/ratap

tangis/kesedihan. Misalnya Karangan Bunga karya Taufiq Ismail yang
menggunakan tiga anak kecil sebagai simbol kedukaanya pada seorang
mahasiswa yang mati tertembak ketika melakukan demostrasi untuk
menyampaikan tuntutan rakyat kepada pemerintah.
Contoh :
Karangan Bunga
Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke salemba
Sore itu.
Ini dari kami bertiga
Pita hitam pada karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati
Siang tadi
(Tirani, Taufiq Ismail)

f.

Satire adalah puisi yang berisi sindiran/kritik. Mengungkapkan

perasaan tidak puas pengarang terhadap keadaan, namun dengan cara
menyindir atau menyatakan keadaan yang sebaliknya. Kritik sosial adalah
puisi yang menyatakan ketidaksenangan pengarang terhadap keadaan atu
seseorang dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan
keadaan/orang tersebut. Misalnya ”Nyayian Angsa karya Rendra yang
mengungkapkan
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kepincangan

kehidupan

osial

dalam

masyarakat
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memperlakukan orang yang membutuhkan pertolongan; pusi ”Doktorandus
Tikus I” karya F. Rahandi yang membeberkan

kepincangan

atau

ketidakberesan dalam kehidupan pendidikan, ijasah dpat dibeli dengan
mudah.
Contoh :
Aku bertanya
tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidad penyair-penyair salon,
yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi
di sampingnya,
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan, termangu-mangu dl kaki
dewi kesenian.
(Rendra)
g.
Jenis

Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih.
puisi menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan.

Misalnya ”Romansa” karya W.S. Rendra.
Contoh :
Engkau awan yang selalu berikan hitam dan putih jiwaku, yang memancarkan
aura cinta,
yang memanggilku untuk memberimu tulus cinta dari hatiku,
Bintang,
jagalah dirinya dari gelap malam, saat kau kelipkan cahayamu,
berikanlah dia selalu mimpi indah tetang kita berdua,
Bulan,
teduhkan hati dan jiwanya di saat rindu datang diantara kita berdua,
wujudkanlah cinta yang tulus dan sejati antara diriku dan dirinya,
karena diriku menyayanginya mencintainya
dan selalu merindukannya…
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Unsur / Struktur Puisi
Bentuk fisik puisi mencakup penampilannya di atas kertas, dalam
bentuk nada dan larik puisi, termasuk irama, intonasi, dan perangkat
kebahasaan. Untuk bentuk struktur batinnya terdiri dari (1) tema, (2)
pola-pola citra, dan (3) emosi ( Semi, 1988: 96). Unsur yang membangun
puisi adalah (1) bait dan baris, (2) unsur musikalitas sebuah puisi yang
berkaitan dengan bunyi, irama, dan persajakan, (3) hubungan antara
kesatuan

dalam puisi yang biasanya ditentukan oleh jenis pusi

(Atmazaki, 1990: 64).
Struktur batin puisi sering pula disebut dengan sebagai hakikat puisi.
Unsur pertama struktur batin di dalam puisi adalah Tema (sense). Tema
merupakan gagasan pokok atau pokok persoalan yang dikemukakan
penyair. Pokok persoalan yang mendesak perasaan dan jiwa penyair
menjadi landasan penciptaan puisi. Jika desakan kuat tersebut terkait
dengan hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisinya akan
bertema ketuhanan. Tema-tema lain yang lazim muncul ialah tema
kemanusiaan, tema patriotism/perjuangan, atau tema keadilan sosial.
Rasa (feeling) adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang
terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya
dengan latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial,
kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis, psikologis,
dan pengetahuan.
Struktur batin berikut adalah nada dan suasana. Nada (tone) adalah
sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan
tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan
menggurui,

mendikte,

bekerja

sama

tema dengan

dengan pembaca

nada
untuk

memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada
pembaca. Pembaca menghayati suasana yang ditimbulkan nada puisi.
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Amanat/ tujuan/ maksud (intention) termasuk ke dalam struktur
batin sebuah puisi. Sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong
penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair
menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya.
Struktur fisik dalam puisi sering disebut pula dengan metode puisi,
adalah sarana-sarana yang

digunakan

oleh

penyair

untuk

mengungkapkan hakikat puisi. Dimulai dari unsur fisik yang pertama
yaitu tipografi. Secara fisik, yang terutama dan pertama- tama kali tampak
ketika membaca puisi adalah tipografi dari puisi itu sendiri. Tipografi
diciptakan sedemikian rupa dengan serta merta mampu menarik
perhatian. Tipografi

yang

disusun

rapi sedemikian rupa akan

memberikan gambaran atau suasana sajak yang terpola, dan teratur.
Struktur fisik yang kedua di dalam puisi adalah diksi. Diksi itu berarti
pemilihan kata- kata yang dilakukan oleh penyair di dalam puisinya.
Karena puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata
dapat mengungkakan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih
secermat mungkin. Pemilihan kata- kata dalm puisi erat kaitannya
dengan makna, keselarasan bunyi dan urutan kata. Banyak kata yang
mengacu kepada arti yang sama. Namun, pada hakikatnya jika tidak
digunakan pada konteks yang tepat dapat menimbulkan

kesan yang

berbeda. Misalkan kata ganti hamba, saya, dan aku. Meskipun
mempunyai arti yang sama, tetapi kesannya akan berbeda di dalam
pemakaiannya. Hal semacam ini tentu amat disadari oleh penyair.
Kegiatan

memilih

kata

setepat

mungkin

untuk mengungkapkan

gagasan disebut dengan istilah diksi. Diksi yang baik berhubungan
dengan

pemilihan

penggunaannya

kata

bermakna

tepat

dan

selaras,

yang

cocok dengan pokok pembicaraan atau peristiwa

(Sudjiman, 1984: 19).
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Seringkali penyair memperbaiki kata-kata yang telah dipilih sebelumnya.
Usaha memperbaiki kata- kata itu karena kata sebelumnya dianggap
tidak mengena, baik dari segi makna, kepuitisan, dan dari segi apapun.
Penyair Chairil Anwar merupakan contoh penyair

yang

seringkali

mengganti beberapa kata di dalam puisinya, atau bahkan mengganti
judul puisinya. Hal ini membuktikan Chairil Anwar merasa tidak puas
dengan kata- kata yang ia pilih sebelumnya.
Struktur fisik yang ketiga adalah imaji. Imaji adalah susunan kata-kata
yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan,
pendengaran, dan perasaan. Pada hakikatnya, permasalahan citraan
atau pengimajian ini masih berkaitan dengan permasalahan diksi. Daya
bayang (imajinasi) pembaca tersentuh, karena beberapa dari indera
dipancing untuk segera membayangkan sesuatu lewat daya baying yang
dimiliki pembaca. Imaji ini tentu saja tergantung kepada kemampuan
masing- masing pembacanya.
Imaji bermacam jenisnya, yang pertama Citraan Penglihatan (Visual
Imagery). Citraan Penglihatan adalah citraan yang timbul karena adanya
daya saran penglihatan. Banyak digemari olehpara penyair.
Contoh:
STANZA
Ada burung dua, jantan dan betina
Hinggap di dahan.
Ada daun dua, tidak jantan tidak betina gugur dari
dahan. Ada angin dan kapuk gugur, dua- dua sudah tua
Peri ke selatan.
Ada burung, daun, kapuk, angin, dan mungkin juga debu
Mengendap dalam nyanyiku.
(Rendra, Empat Kumpulan Sajak: 62)
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Diperoleh gambaran seolah- olah dapat dilihat adanya dua ekor burung,
dua helai daun, dan dua kapuk yang gugur. Lewat pernyataanpernyataan yang memancing gambaran bayangan, Rendra mencoba
mengkomunikasikan

intuisinya sebagai penyair dengan imajinasi

pembacanya.
Yang kedua adalah citraan pendengaran (Auditory Imagery) adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan usaha memancing bayangan
pendengaran guna membangkitkan suasana tertentu. Sesuatu yang tidak
ada dibuat seolah- olah menyentuh indera pendengaran, yang akhirnya
menyebabkan pembaca menghubungkan dengan sesuat. Sesuatu itu
tentunya disarankan oleh sajak.
Bunyi

lolong

anjing;

auman

harimau;

seru

serigala; dapat

membangkitkan suatu suasana. Itu semua diperoleh lewat rangsangan
indera pendengaran. Hal yang tidak ada, tetapi seakan- akan dapat
didengar. Dua sajak Sapardi di bawah ini sarat menggunakan citraan
pendengaran.
ANGIN, 1
angin yang diciptakan untuk senantiasa bergerak dari sudut ke sudut
dunia ini pernah pada suatu hari berhenti ketika mendengar suara
nabi kita Adam
menyapa
istrinya untuk pertama kali,” hei siapa ini yang mendadak di depanku?”
Angin itu tersentak kembali ketika kemudian mendengarjerit wanita untuk
Pertama kali,sejak itu ia terus bertiup tak pernah menoleh lagiSampai pagi tadi:ketika kau bagai terpesona sebab tiba- tiba merasa
seorang diri
Di tengah bising- bising ini tanpa Hawa
( Sapardi Djoko Damono, Perahu Kertas: 20)
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CERMIN, 2
Cermin tak pernah berteriak; ia pun tak pernah
Meraung, tersedan, atau terhisak,
Meski apa pun terjadi terbalik di dalamnya;
Barangkali ia hanya bisa bertanya: mengapa kau seperti kehabisan suara?
( Sapardi Djoko Damono, Perahu Kertas: 36)

Lewat citraan pendengaran, Sapardi berhasil menciptakan kepuitisan
puisinya. Lewat kepuitisan itu pula pembaca berhasil digiring untuk
memacu daya bayangnya guna menemukan kenikmatan membaca sajaksajak.
Selanjutnya adalah Citraan Penciuman (Smell Imagery). Ide-ide abstrak
coba dikongkretkan oleh penyair dengan cara melukiskannya atau
menggambarkannya lewat suatu rangsangan yang seolah- olah dapat
ditangkap oleh indera penciuman. Sajak karya Chairil Anwar berikut
menggunakan citraan penciuman.
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SAJAK PUTIH
buat

tunanganku

Mirat

bersandar pada tari warna pelangi
kau depanku bertudung sutra senja
dihitam matamu kembang mawar dan
melati harum rambutmu mengalun bergelut
senda
sepi menyanyi, malam dalam mendoa tibam
meriak muka air kolam jiwa
dan dalam dadaku memerdu lagu
menarik menari seluruh aku
hidup dari hidupku,

pintu terbuka

selama matamu bagiku menengadah
selama kau darah mengalir dari luka
antara kita mati datang tidak membelah
buat Miratku, Ratuku! Kubentuk dunia sendiri!
dan kuberi jiwa segala yang dikira orang mati di ala
mini! Kucuplah aku terus, kucuplah
dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuku …
18 Januari 1944
(Chairil Anwar, Aku Ini bInatang Jalang: 43)

Citraan selanjutnya adalah citraan rasaan (Taste Imagery). Lewat
citraan ini, penyair dengan mengetengahkan atau memilih kata- kata
untuk membangkitkan emosi pada sajak guna menggiring daya bayang
pembaca lewat sesuatu yang seolah- olah dapat dirasakan oleh indera
pengecapan pembaca. Contoh sajaknya sebagai berikut:
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SAJAK BERKACA
Kuterima telanjang dari kaca
Berdua terasa tolol dan sia-sia
Kugapai bayangan yang lain
Untuk minum bersama
Gelas masih penuh
Dan bila kau datang
Kan kuajak kau minum bersama
Sajakku minum ramuan racun
Setelah menyaksikan
Bayangan kita kehilanan kau dan aku
Seperti beribu gelombang kehilangan laut
1979
(Leon Agusta, Hukla: 16)

Selanjutnya ada citraan rabaan (Tactile Imagery). Citraan rabaan berupa
lukisan yang mampu menciptakan suatu daya saran bahwa seolaholah pembaca

dapat tersentuh yang melibatkan efektivitas indera

kulitnya. Contohnya dalam kata’ lengannya tersayat pisau; atau
ungkapan lama tetapi masih seringkali dipergunakan juga oleh banyak
orang perihnya hati bagai tertusuk sembilu.
Mendengar atau membaca kata- kata di atas, dapat memunculkan
bayangan

bagaimana perihnya jika kebetulan yang menghadapi

peristiwa itu adalah diri sendiri. Betapa tersayatnya

pisau, betapa

sakitnya tertusuk sembilu. Hal- hal yang dapat membangkitkan
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perasaan, semacam yang diungkapkan di atas, adalah pemanfaatan
sarana berupa citraan rabaan.
Imaji yang terakhir adalah Citraan Gerak (Kinaesthetic Imagery)
adalah imaji menghidupkan gambaran dengan melukiskan sesuatu
yang diam itu seolah- olah bergerak. Contoh nya ada pada puisi di
bawah ini.
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MIKRAJ
Di ujung musim yang menggasing bagai dengus gurun pasir
cahaya melompat
dalam laut salju diseretnya langkah malam itu
dalam putih waktu Muhammad, kutawarkan padamu :
jenuh semesta itu
Kupenuhi isi dadamu :
nasib manusia
bentangkan kedua tanganmu pohon – pohon kurma
di tepi ka’bah
di pusat Mekkah
menyanyi dalam gaib malam dan mengecap malam
ke seluruh alam
yang mencecahkan kalam di puncak jagat
leburlah
rindunya
menjadi zarrah itu
marhaban, Kuutus kau juru selamat
1970
( Abdul Hadi WM, Anak laut Anak Angin)
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Bacalah puisi berikut!
Sang Pemimpin
Wahai pemimpin
Engkau di baris depan
Di pundakmu tugas berat
Di hatimu hanya tulus ikhlas
Kami ikuti engkau
Demi kejayaan bangsa tercinta
Imanuel (Guru SD Semarang)
Isi puisi di atas adalah....
A.

Pemimpin harus berada di baris terdepan tanpa takut dalam
melaksanakan tugas.

B.

Seorang pemimpin harus melaksanakan tugas dengan ikhlas untuk
tujuan mulia.

C.

Kalau kita bekerja dengan ikhlas maka kedamaian dan kesejahteraan
mudah tercapai.

D.

Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap keinginan
bangsa tercinta.

Pembahasan:
Pada soal ini disajikan sebuah puisi, Anda diminta untuk memahami isi dalam
puisi tersebut. Tipsnya adalah anda bisa menyusun larik-larik puisi tersebut
menjadi kalimat-kalimat yang membentuk sebuah paragraf seperti ini.
Wahai pemimpin, ada tugas berat, di pundakmu yang dilakukan dengan tulus
ikhlas di hati , Kami mengikutimu demi kejayaan bangsa tercinta.
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Setelah mengubah larik menjadi kalimat, kita dapat memahmi isi dari puisi
tersebut dan dapat menjawab soal. Jadi yang opsi yang tepat adalah…
D. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap keinginan bangsa
tercinta.
Bacalah puisi berikut untuk soal no. 2-3 !
Ibu…
Betapa besar jasamu
Kepada anak-anakmu
Tugasmu mulia
Tak harap imbalan
Kau relakan waktu dan tenaga
Untuk kebahagiaan kami
Imanuel (Guru SD Semarang)
2. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi di atas adalah...
A.
Seorang ibu yang mengharap imbalan.
B.
Ibu bertugas membesarkan anak-anak.
C.
Ibu berkorban untuk kebahagiaan anak.
D.
Anak-anak boleh menyanjung orang tua.

3. Makna kata relakan pada puisi di atas adalah....
A.
B.
C.
D.

menyumbangkan pikiran dan tenaga
memberikan dengan perasaan tulus
menghibahkan segala yang dimiliki
mengikhlaskan anak-anak yang dicintai

Pembahasan:
Pada soal ini juga disajikan sebuah puisi tentang ibu. Yang ditanyakan adalah
isi dan makna dari puisi tersebut. Melihat pembahasan soal sebelumnya, untuk
memahami puisi tipsnya mengubah larik-larik menjadi kalimat-kalimat.
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Ibu, besar jasamu kepada anak-anak. Tugas yang mulia tak berharap imbalan.
merelakan waktu dan tenaga untuk kebahagiaan anak-anaknya.
Setelah mengubah larik menjadi kalimat, kita dapat memahmi isi dari puisi
tersebut dan dapat menjawab soal. Jadi yang opsi yang tepat adalah…
C. Ibu berkorban untuk kebahagiaan anak.
Sementara soal no.3 selanjutnya, yang menanyakan makna kata relakan, dapat
kit pilih jawaban yang tepat adalah…
B. memberikan dengan perasaan tulus

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Anda lalukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal penyajian puisi tidak sekadar menanyakan isi dan makna kata saja,
bisa juga dikembangkan dengan menganalis stuktur teksnya atau pembangun
puisi, baik unsur pembangun batin puisi maupun fisiknya.
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Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

3.11 Mencermati
puisi anak/syair
lagu
(berisi
ungkapan
kekaguman,
kebanggaan,
hormat kepada
orang tua, kasih
sayang,
atau
persahabatan)
yang
diperdengarkan
dengan
tujuan
untuk
kesenangan

Apresiasi

Unsur
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Puisi

pemban
gun
Puisi

Indikator
Soal
3.11.1.
Menelaah puisi
anak
(berisi
ungkapan
kekaguman,
kebanggaan,
hormat kepada
orang
tua,
kasih sayang,
atau
persahabatan)
yang
diperdengarka
n
dengan
tujuan untuk
kesenangan

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

PG
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Format 2. Kartu soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K-13

Kelas
Mata Pelajaran

: III
: Bahasa Indonesia

Bentuk Soal
Nama Penyusun

: Pilihan Ganda (PG)
: Hari Wibowo

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

KOMPETENSI
DASAR

3.11 Mencermati
puisi
anak/syair
lagu
(berisi
ungkapan
kekaguman,
kebanggaan,
hormat
kepada
orang tua, kasih
sayang,
atau
persahabatan) yang
diperdengarkan
dengan
tujuan
untuk kesenangan

Buku Sumber :

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan kutipan teks berikut!
Nomor
Soal

IBU

(Chairil Anwar)

1

Pernah aku ditegur
Katanya untuk kebaikan
Pernah aku dimarah

LINGKUP MATERI
Apresiasi Puisi

Katanya membaiki kelemahan
Pernah aku diminta membantu
Katanya supaya aku pandai

MATERI

…
Unsur
Puisi

Pembangun

Berdasarkan telaah Anda, puisi tersebut memiliki pesan
bahwa …

INDIKATOR SOAL
Disajikan
kutipanpuisi, siswa
menelaah
puisi
anak
(berisi
ungkapan
kekaguman,
kebanggaan,
hormat
kepada
orang tua, kasih

Kunci
Jawaban

A. Apa yang disampaikan seorang ibu kepada anaknya

A

B. Seorang ibu yang melakukan kebajikan untuk

adalah untuk kebaikan

anaknya dengan berkorban
C. Apa yang disampaikan seorang anak kepada ibunya
adalah untuk kebaikan
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sayang,
atau
persahabatan) yang
diperdengarkan
dengan
tujuan
untuk kesenangan
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D. Seorang anak yang melakukan kebajikan untuk
ibunya dengan penuh sayang
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Setelah memperlajari unit Apresiasi Puisi ini, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi oleh para guru dalam kompetensi dasar yang berkaitan dengan
puisi.
Ketiga aktivitas unit ini umumnya menggunakan model pembelajaran yang
mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD tematik yang
disajikan secara runtut. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja (LK)
yang dapat membantu memberikan pengalaman pembelajaran dalam
mencermati, menemukan isi dan makna sebuah puisi yang disajikan.
Sebagai bahan wawasan tambahan, Anda diminta untuk membca referensi
tambahan pada bahan bacaan dan pengembangan penilaian sejkaligus berlatih
bagaimana

mengembangkan

soal-soal

HOTS.

Diharapkan

rangkaian

pembelajaran pada unit ini dapat membantu Anda dalam menciptakan
pembelajaran yang inspiratif dan solutif .
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Pada bagian umpan balik ini, Anda dapat memberikan respons atau tanggapan
terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada di tabel berikut ini.
Tabel Umpan Balik
No

Item pernyataan

1

Apa yang Anda harapkan setelah
mempelajari unit pembelajaran Apresiasi
sastra ini?

2

Apa yang coba Anda kembangkan terkait
unit dan soal-soal sebagai bahan
pembelajaran

3

Apa yang akan Anda perbaiki
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang
setelah memperlajari unit pembelajaran
ini

4

Apa yang kurang dalam perencanaan
program dan pelaksanaan pembelajaran?.

5

Bagaimana cara meningkatkan
kemampuan diri?
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Unit ini dibahas tentang Apresiasi Prosa Bahasa Indonesia SD. Pada unit ini
dibahas tema tentang “ Menjelajah Angkasa” dan “Daerah tempat Tinggalku ”.
Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik dengan menggunakan model
pembelajaran yang mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order
Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk mmemberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan pencerahan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS
yang bervariasi. Hal ini tentunya

dapat memberikan kontribusi posistif

kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV,
V, VI:
Tabel 1. KD dan Target KD
No
1

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang Mencermati
terdapat pada teks fiksi

2

4.9

tokoh-tokoh

IV

terdapat pada teks fiksi

Menyampaikan

identifikasi

Kelas

hasil Menyampaikan hasil identifikasi

tokoh-tokoh

IV

yang tokoh-tokoh yang terdapat pada

terdapat pada teks fiksi secara teks fiksi
lisan, tulis, dan visual
3

3.10

Membandingkan

watak •

setiap tokoh pada teks fiksi

4

4.10

Menyajikan

membandingkan

watak

Membandingkan

watak

IV

setiap tokoh pada teks fiksi

hasil •
setiap

tokoh pada teks fiksi secara lisan,

Menyajikan
membandingkan

hasil

IV

watak

setiap tokoh pada teks fiksi

tulis, dan visual
5

4.8 Menyajikan kembali peristiwa •

Menyajikan

kembali

atau

peristiwa

dengan

tindakan

dengan

memperhatikan latar cerita yang

memperhatikan latar cerita

terdapat pada teks fiksi

yang terdapat pada teks fiksi
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V

No

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD
•

Kelas

Menyajikan

kembali

tindakan

dengan

memperhatikan latar cerita
yang terdapat pada teks fiksi
6

3.9

Menelusuri

tuturan

dan •

tindakan tokoh serta penceritaan

Menelusuri tuturan tokoh

VI

dalam teks fiksi

penulis dalam teks fiksi
•

Menelusuri tindakan tokoh
dalam teks fiksi

•

Menelusuri

penceritaan

penulis dalam teks fiksi
4.9 Menyampaikan penjelasan •

Menyampaikan

tentang tuturan dan tindakan

tentang tuturan dalam teks

tokoh serta penceritaan penulis

fiksi secara lisan, tulis, dan

dalam teks fiksi secara lisan, tulis,

visual

dan visual

•

Menyampaikan
tentang

penjelasan

penjelasan

tindakan

tokoh

dalam teks fiksi secara lisan,
tulis, dan visual
•

Menyampaikan

penjelasan

tentang penceritaan penulis
dalam teks fiksi secara lisan,
tulis, dan visual
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No

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

3.10 Mengaitkan peristiwa yang •

Mengaitkan peristiwa yang

dialami tokoh dalam cerita fiksi

dialami tokoh dalam cerita

dengan pengalaman pribadi

fiksi

dengan

VI

pengalaman

pribadi
4.10 Menyajikan hasil pengaitan •

Menyajikan hasil pengaitan

peristiwa yang

peristiwa yang

dalam

cerita

dialami tokoh
fiksi

dialami

dengan

tokoh dalam cerita fiksi

pengalaman pribadi secara lisan,

dengan pengalaman pribadi

tulis, dan visual

secara lisan, tulis, dan visual
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VI

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Tabel 2. Indikator Pendukung
Kelas
IV

IPK Pengetahuan
3.9.1

Menentukan

IPK Keterampilan

tokoh-tokoh 4.9.1 Merangkai hasil identifikasi

terdapat pada teks fiksi

tokoh-tokoh yang terdapat pada
teks fiksi

3.10.1 Menelaah watak setiap 4.9.1
tokoh pada teks fiksi

Melengkapi

hasil

membandingkan watak setiap
tokoh pada teks fiksi

V

4.8.1

Melengkapi

peristiwa

kembali
dengan

memperhatikan latar cerita yang
terdapat pada teks fiksi
Menyajikan kembali tindakan
dengan

memperhatikan

latar

cerita yang terdapat pada teks
fiksi

VI

3.9.1 Menyimpulkan tuturan tokoh 4.9.1 Menggabungkan penjelasan
dalam teks fiksi
3.9.2

Menyimpulkan

tokoh dalam teks fiksi

tentang tuturan dalam teks fiksi
tindakan secara lisan, tulis, dan visual
4.9.2 Menggabungkan penjelasan

3.9.3 Menyimpulkan penceritaan tentang tindakan tokoh dalam
penulis dalam teks fiksi
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teks fiksi secara lisan, tulis, dan
visual
4.9.3 Menggabungkan penjelasan
tentang penceritaan

penulis

alam teks fiksi secara lisan, tulis,
dan visual

3.10.1

Menyimpukan peristiwa 4.10.1 Merangkai hasil pengaitan

yang dialami tokoh dalam cerita peristiwa yang dialami tokoh
fiksi dengan pengalaman pribadi

Indikator Kunci
Tabel 3. Indikator Kunci
Kelas
IV

IPK Pengetahuan
3.9.1

Menelaah

IPK Keterampilan

tokoh-tokoh 4.9.1

terdapat pada teks fiksi

Menyampaikan

hasil

identifikasi tokoh-tokoh yang
terdapat pada teks fiksi

3.10.1

Membandingkan

setiap tokoh pada teks fiksi

watak 4.9.1

Menyajikan

hasil

membandingkan watak setiap
tokoh pada teks fiksi

V

4.8.1

Menyajikan

kembali

peristiwa

dengan

memperhatikan latar cerita yang
terdapat pada teks fiksi
Menyajikan kembali tindakan
dengan

memperhatikan

85

latar

cerita yang terdapat pada teks
fiksi
VI

3.9.1 Menelusuri tuturan tokoh 4.9.1 Menyampaikan penjelasan
dalam teks fiksi

tentang tuturan dalam teks fiksi

3.9.2 Menelusuri tindakan tokoh secara lisan, tulis, dan visual
dalam teks fiksi

4.9.2 Menyampaikan penjelasan

penceritaan tentang tindakan tokoh dalam
teks fiksi secara lisan, tulis, dan
penulis dalam teks fiksi
3.9.3

Menelusuri

visual
4.9.3 Menyampaikan penjelasan
tentang penceritaan
dalam

penulis

teks fiksi secara lisan,

tulis, dan visual
3.10.1 Mengaitkan peristiwa yang 4.10.1
dialami tokoh dalam cerita fiksi pengaitan
dengan pengalaman pribadi

Menyajikan
peristiwa

hasil
yang

dialami tokoh dalam cerita fiksi
dengan

pengalaman

pribadi

secara lisan, tulis, dan visual
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Indikator Pengayaan
Tabel 4. Indikator Pengayaan
Kelas
IV

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.9.1 Menilai tokoh-tokoh terdapat 4.9.1
pada teks fiksi

Menenetukan

hasil

identifikasi tokoh-tokoh yang
terdapat pada teks fiksi

3.10.1 Menyimpulkan watak setiap 4.9.1
tokoh pada teks fiksi

Menyelesaikan

hasil

membandingkan watak setiap
tokoh pada teks fiksi

V

4.8.1 Menyempurnakan kembali
peristiwa

dengan

memperhatikan latar cerita yang
terdapat pada teks fiksi
Menyajikan kembali tindakan
dengan

memperhatikan

latar

cerita yang terdapat pada teks
fiksi
VI

3.9.1 Menilai tuturan tokoh dalam 4.9.1
teks fiksi

Membuat

penjelasan

tentang tuturan dalam teks fiksi

3.9.2 Menilai tindakan tokoh dalam secara lisan, tulis, dan visual
teks fiksi

4.9.2

Membuat

penjelasan

3.9.3 Menilai penceritaan penulis tentang tindakan tokoh dalam
teks fiksi secara lisan, tulis, dan
dalam teks fiksi
visual
4.9.3

Membuat

penjelasan

tentang penceritaan
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penulis

dalam

teks fiksi secara lisan,

tulis, dan visual
3.10.1 Membandingkan peristiwa 4.10.1 Membuat hasil pengaitan
yang dialami tokoh dalam cerita peristiwa yang

dialami tokoh

fiksi dengan pengalaman pribadi

fiksi

dalam

cerita

dengan

pengalaman pribadi secara lisan,
tulis, dan visual
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A. Kisah Rumah Si Tukang Bangunan
Alkisah. Hiduplah seorang tukang bangunan yang telah bertahuntahun lamanya bekerja ikut pemborong. Iapun bermaksud
mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk
keluarganya.
Si Pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda
dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum
Anda pensiun. Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena
kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi.
Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat..
Ia serahkan kunci rumah kepada sang Pemborong. Sang Pemborong
pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu,
karena telah lama bekerja bersamaku."
Terkejutlah tukang bangunan itu, ada rasa sesal kenapa rumah, yang
akhirnya hendak ia tempati itu, dikerjakannya secara asal-asalan..
Sumber: kisahinspirasi.com

Demikianlah kisah seorang tukang bangunan yang menyesali perbuatannya.
Perbuatan yang baik diawal hingga akhir tentu akan kembali hasilnya kepada
kita. Begitulah, jika ibadah atau apa yang kita kerjakan di dunia ini, tak lain
adalah ibarat 'rumah' yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti
setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal
karena kita menempati rumah yang kita bangun secara asal-asalan.
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B. Cangkir yang Cantik
Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko
suvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian
mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik.
“Lihat cangkir itu,” kata si nenek kepada suaminya.
“Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat,”
ujar si kakek.
Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang
dimaksud berbicara “Terima kasih untuk perhatiannya, perlu
diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi
cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang
tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin
dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar.
Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa
pusing.
“Stop ! Stop!”, Aku berteriak.
Tetapi orang itu berkata, “belum !” lalu ia mulai menyodok dan
meninjuku berulang-ulang.
“Stop! Stop!” teriakku lagi.
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Tapi orang ini masih saja meninjuku, tanpa menghiraukan
teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi ia memasukkan aku ke
dalam perapian.
“Panas !... Panas !” Teriakku dengan keras.
“Stop !...Cukup !” Teriakku lagi.
Tapi orang ini berkata, “belum !”
Akhirnya, ia mengangkat aku dari perapian itu dan
membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir, selesailah
penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin aku
diberikan kepada seorang wanita muda dan dan ia mulai
mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan.
“Stop ! Stop !” Aku berteriak.
Wanita itu berkata, “belum !” Lalu ia memberikan aku kepada
seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang
lebih panas dari sebelumnya!
“Tolong!... Hentikan penyiksaan ini! Sambil menangis aku
berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan
teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas “menyiksaku”
kini aku dibiarkan dingin.
Setelah

benar-benar

dingin,

seorang

wanita

cantik

mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat
diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena
di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua
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kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala
kulihat diriku.
Sumber: lifeblogid.com

Kisah Cangkir yang Cantik tersebut memberi pelajaran bagi kita bahwa hasil
yang bagus dan baik dapat dicapai dengan kerja keras dengan tempaan yang
begitu berat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari janganlah bekerja
serbainstan untuk hasil yang baik. Kerjalah dengan penuh kesabaran dan gigih
untuk hasil yang maksimal dan istimewa.
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A. Soal USBN Paket 1 2018
Berikut ini contoh soal-soal USBN unit Apresiasi Prosa pada Kompetensi Dasar
3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada unit Apresiasi Puisi
No.
18

Soal
Perhatikan!

Tahun
2018

Fadel anak baru di kelasku. Sikapnya sangat menyebalkan.
Ia selalu membual, memamerkan prestasinya di sekolah
lama. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu mendapat
peringkat I. Namun, kenyatannya berbeda. Berkali-kali
mengikuti ulangan, ia hanya mendapatkan nilai tidak lebih
dari lima.
Peribahasa yang sesuai dengan cerita tersebut adalah…
A. Air beriak tanda tak dalam.
B. Air tenang menghanyutkan.
C. Bagai air di daun talas.
D. Bermain air basah, bermain api hangus.
Identifikasi
Level Kognitif

: Analisis
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Indikator yang
bersesuaian

: 3.9.1 Menelaah tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi

Diketahui

: Sepenggal cerita

Ditanyakan

: Sikap sesuai pribahasa

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur intrinsik prosa: Penokohan

No.
19

Soal
Perhatihan kutipan cerita berikut !
Fauzan sangat beruntung. Selain pandai, ia terlahir dalam
keluarga kaya raya. Sayang, ia tidak disukai oleh temanteman. Perilakunya sering membuat teman-teman
menangis. Dengan kepandaian dan kekayaannya itu, Fauzan
sering mengejek dan meremehkan teman-temannya. Fauzan
merasa bahwa ia tidak akan membutuhkan bantuan dari
orang lain.
Ungkapan yang sesuai ilustrasi tokoh di atas….
A.

keras hati

B.

lapang hati

C.

tinggi hati

D.

rendah hati

Identifikasi
Level Kognitif
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: Analisis

Tahun
2016
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Indikator yang
bersesuaian

: 3.9.1 Menelaah tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi

Diketahui

: Kutipan cerita

Ditanyakan

: perwatakan dan ungkapan

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur intrinsik Prosa: penokohan

B. Soal USBN Paket 2 2018
No.
19

Soal
Perhatikan!

Tahun
2016

Adi anak Pak Mulya duduk di kelas satu SMP. Ia selalu
mencuri kesempatan untuk mengendarai sepeda
motor. Atik kakaknya, sering memberitahu agar tidak
mengendarai sepeda motor lagi. Kakaknya beralasan
Adi baru berumur 13 tahun. Berkali-kali diberitahu, Adi
tidak peduli. Ia nekat mengendarai sepeda motor.
Suatu hari ia ditilang polisi. Adi menangis sambil
menelepon ayahnya.
Ungkapan yang sesuai dengan sikap Adi yaitu ....
A. keras kepala
B. besar kepala
C. keras hati
D. besar hati
Identifikasi
Level Kognitif

: Analisis
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3.9.1 Menelaah tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi
Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Kutipan cerita

Ditanyakan

: Penokohan/perwatakan dan ungkapan

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur intrinsik Prosa: penokohan
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pada unit ini terbagi menjadi beberapa aktivitas berdasarkan KD- KD
yang sudah dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning, problem
balearing, dan genre based text

Aktivitas 1. Pengalamanku
Pembelajaran Berbasis Penemuan / Discovery Learning
Kompetensi Dasar (KD)
3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi
4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi
secara lisan, tulis, dan visual
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari aktivitas 1 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik dapat mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada
teks fiksi dan dapat Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang
terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan benar.
Pada tahap I pengenalan materi, pertama-tama peserta didik dihadapkan pada
sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk
tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.
Di samping itu guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan
mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya
yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini
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berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat
mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.
Pada tahap pengenalan materi ini dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang
membuat peserta berpikir. Peserta didik menyampikan curah pendapat
menanyakan kesan setelah membaca buku cerita. Pesera didik diajak untuk
menuliskan kesannya setelah membaca buku cerita dalam tabel yang telah
disediakan pada lembar kerja (LK 1).
Pada tahap II identifikasi masalah, hasil curah pendapat peserta didik, yaitu
berupa

kesan-kesan

mengeidentifikasi

yang

dituliskan

kesan-kesan

pada

membaca

buku

tabel.

Peserta

cerita

didik

berdasarkan

kesenangan peserta didik.
Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin permasalahan yang relevan dengan bahan pembelajaran,
kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis
(jawaban sementara atas pertanyaan masalah)

Gambar 1 Curah pendapat kesan membaca buku cerita
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Pada tahap III pengumpulan data, yaiyu eksplorasi yang dilakukan. Guru
memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan
informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk
menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis.
Dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan
(collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan
sebagainya.
Pada tahap IV Pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi yang telah
diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan
sebagainya, lalu dimaknai. Semua informasi hasil bacaan, wawancara,
observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan,
ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan
pada tingkat kepercayaan tertentu.
Pada tahap V pembuktian, peserta didik membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan
hasil data yang diolahnya.
Verifikasi menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik
dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contohcontoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Pada tahap VI menarik kesimpulan, peserta didik menarik sebuah kesimpulan
yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau
masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil pembuktian. Berdasarkan
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hasil pembuktian atau verivikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang
mendasari simpulan yang akan dibuat.
Silakan diskusikan dalam kelompok, lalu tulis pendapat Anda yang menjawab
pertanyaan tersebut!
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Aktivitas 2 Pengalamanku
Pembelajaran Berbasis Genre Teks
Kompetensi Dasar (KD)
3.9 Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam
teks fiksi
4.9 Menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta
penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual
Tujuan Pembelajaran: Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis genre teks, peserta didik dapat menelusuri
tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi dan
dapat Menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta
penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan
benar.
Pada aktivitas 2 pengalamanku, menggunakan model pembelajaran berbasis
genre teks, penjabaran pemodelan pembelajarannya akan dijabarkan sebagai
berikut.
Pada tahap membangun konteks, guru berperan sebagai ahli ketika
menerangkan ekspresi-ekspresi yang dipakai dalam jenis teks tertentu (direct
telling) (Hammond, 1990). Guru juga berperan sebagai narasumber tentang
topik yang diangkat dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru juga
berperan sebagai pemandu (director) dalam diskusi yang bisa mendorong
siswa untuk bisa berpikir lebih kritis dan membaca teks secara kritis dalam
kondisi ketika siswa yakin bahwa setiap gagasan mereka dihargai. Guru juga
bisa berperan sebagai fasilitator ketika siswa membaca teks yang diberikan.
Pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang
topik yang akan ditulis atau dibicarakan melalui banyak kegiatan membaca
dan menyimak.
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Berikut ini disajikan sebuah kutipan cerita berikut!
Cerita Petani Kelapa
Suatu hari, seorang petani sedang memanen kelapa di ladang. Dia
memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak.
Gerobak itu ditarik seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak hingga
gerobaknya berat ke belakang.
Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki.
"Menurutmu, berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak
ini sampai ke rumahku?" tanya petani kepada si anak lelaki.
Berbagai manfaat mainan untuk anak
Hai ayah bunda ternyata banyak loh manfaat mainan untuk tumbuh kembang
anak
Si anak memperhatikan gerobak yang penuh kelapa. Dia berpikir sejenak.
"Jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, kau akan sampai rumah siang
hari," ucap si anak.
"Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, kau akan sampai rumah
malam hari," lanjut si anak.
Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak.
"Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah
siang ini jika aku memacu kerbauku dengan cepat," kata petani.
"Terserah kau saja mau percaya ucapanku atau tidak," kata si anak lelaki itu
sambil pergi.
Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya. Gerobaknya pun berguncang,
membuat beberapa butir kelapanya jatuh. Petani segera turun dan mengambil
kelapa yang jatuh.
Petani itu kemudian memacu kerbaunya. Karena berguncang dengan keras,
beberapa butir kelapanya jatuh lagi. Petani itu kembali turun dan mengambil
kelapa yang jatuh.
Kejadian itu terus berulang sampai petani tiba di rumahnya. Saat itu, hari
sudah malam. Petani turun dari gerobaknya dengan rasa lelah.
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Dia akhirnya mempercayai ucapan si anak lelaki. Karena dia memacu
kerbaunya dengan cepat, maka kelapanya banyak yang jatuh.
Dia pun harus berkali-kali berhenti untuk memungutnya. Itulah yang
membuat perjalanannya menjadi lama.
Pesan moral dari Kumpulan dongeng anak dunia adalah Bersabar. Kita harus
melakukan pekerjaan dengan sabar dan behati-hati supaya hasilnya bagus.
Sumber: dongengceritarakyat.com

Setelah mencermati cerita tersebut, silakan diskusikan dalam kelompok dalam
memberi kesan dan amanat unsur, instriksik prosa pada tabel lembar kerja
LK 2. Tabel membangun konteks Prosa.
Pada tahap pemodelan teks, peran guru sama dengan tahap sebelumnya, guru
berperan sebagai ahli yang melakukan explicit teaching (Hammond, 1990).
Siswa, pada tahap ini, aktif menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan
dari teks yang sedang dipelajari.
Pada tahap III membangun teks berkelompok atau terbimbing, guru berperan
sebagai fasilitator atau pembimbing ketika guru memberi bantuan kepada
siswa

saat

mereka

membutuhkannya.

Siswa

secara

berkelompok

mengimplementasikan pemahaman serta kemampuan mereka dalam
menyusun teks (lisan atau tulis) yang diajarkan. Guru juga berperan sebagai
pengamat (observer). Guru mengamati perkembangan kemampuan siswa
dalam menyusun teks yang menjadi fokus pembelajaran. Peran guru yang lain
adalah memberi feedback terhadap teks yang disusun oleh siswa untuk
membuat teks tersebut menjadi lebih baik.
Pada tahap IV mengonstruksi teks secara mandiri. Peran guru adalah sama
dengan tahap sebelumnya, yaitu memberi feedback terhadap teks yang
disusun oleh siswa untuk membuat teks tersebut menjadi lebih baik. Siswa
secara mandiri dan percaya diri menyusun teks yang sedang dipelajari.
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Aktivitas 3 Cita-citaku
Pembelajaran Berbasis Masalah/Problem Based Learning
Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan
pengalaman pribadi
4.10 Menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang

dialami tokoh dalam cerita

fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari aktivitas 1 dengan menggunakan model pembelajaran
berbasis masalah, peserta didik dapat menggali isi dan amanat puisi yang
disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dan dapat
melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang
tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar.
Pada tahap I pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
dan aktivitas aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan
ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang
harus dilakukan oleh siswa. serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan
dalam proses ini, yaitu sebagai berikut.
1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar
informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalahmasalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban
mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai
banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.
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3) Selama tahap penyelidikan, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari informasi.
4) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk
menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.
Di

samping

mengembangkan

keterampilan

memecahkan

masalah,

pembelajaran PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan
suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan berbagi (sharing) antar
anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan
membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok
akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.
Saat membaca cerita, apakah Anda dapat memahami isi dari cerita tersebut?
Apakah juga dapat menemukan amanat dari cerita itu?

Menemukan
amanat
prosa?

Apa itu
prosa?

Bagaimana
melihat Isi
prosa?

dewiku.com

Gambar 2 Pertanyaan Stimulus Prosa
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Cermati cerita berikut ini!

Asal Mula Telaga Warna

Foto atau gambar: Lingkungan Telaga Warna Puncak Bogor

Dahulu kala di Jawa Barat, ada Raja dan Permaisuri yang belum dikarunia
anak. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, Raja
memutuskan untuk bertapa di hutan.
Di sana Raja terus berdoa kepada Yang MahaKuasa. Raja meminta agar segera
dikarunia anak. Doa Raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi
perempuan. Raja dan Permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka
cita menyambut kelahiran Putri Raja.
Raja dan Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat
memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa Putri
Raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun
ketujuh belas. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang
ke pesta.
Raja dan Permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung
terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, Raja
menyerahkan kalung itu.
”Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali, bukan? Kau pasti
menyukainya,” kata Raja.
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Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar
dugaan, Putri menolak mengenakan kalung itu.
”Aku tak suka kalung ini, Ayah,” tolak Putri dengan kasar. Raja dan Permaisuri
terkejut. Kemudian, Permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut.
Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya.
”Aku tidak mau! Aku tidak suka kalung itu! Kalung itu jelek!” teriak Putri
sambil menepis tangan Permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh.
Permata-permatanya terceraiberai di lantai. Permaisuri sangat sedih.
Permaisuri terduduk dan menangis.
Tangisan Permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut
menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku Putri yang mereka sayangi.
Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air.
Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut
mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarnawarni seperti warna-warna permata kalung Putri. Kini danau itu dikenal
dengan nama Telaga Warna.
Disadur dari: Dian K, 100 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014.

Menurut Anda, apa isi cerita tersebut? Lalu amanat apa yang ingin
disampaikan penulis kepada pembaca? Diskusikan dalam kelompok, tuliskan
pendapat semua anggota tentang isi dan amanat cerita tersebut LK 3. Isi dan
amanat cerita.
Pada tahap II Penyelidikan,

pada tahap ini setiap situasi permasalahan

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu
melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen,
berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data
dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini,
guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan
eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami
dimensi

situasi

permasalahan.

Tujuannya

adalah

agar

peserta

didikmengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun
ide mereka sendiri.
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Pada tahap III menyajikan karya. Karya lebih dari sekadar laporan tertulis,
namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan
yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan
pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah
selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai
organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan
siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai”
atau memberikan umpan balik.
Pada tahap V Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah, pada tahap ini
dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses
mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka
gunakan. Selama tahap ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi
pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Tulislah kesan atau pendapat Anda, dalam kolom tabel berikut.
Tabel 5. LK 1.Curah Pendapat

No

Membaca cerita

Menulis cerita

1
2
3
4

Lembar Kerja 2
Tulislah kesan dan amanat Anda, dalam kolom tabel berikut.
Tabel 6. LK 2. Membangun konteks prosa/cerita
No

Kesan

Amanat
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Lembar Kerja 3
Tulislah isi dan amanat Anda, dalam kolom tabel berikut.
Tabel 7. LK 3. Isi dan amanat
No

Isi

Amanat

C. Bahan Bacaan

1. Apa prosa itu?
Slamet Mulyana mengemukakan istilah prosa berasal dari bahasa latin oratio
provorsa yang berarti ucapan langsung bahasa percakapan sehingga prosa
berarti bahasa bebas, bercerita, dan ucapan langsung. Kata prosa diambil dari
bahasa Inggris, prose yang berarti bahasa tertulis atau tulisan. Sedangkan fiksi
berasal dari kata fiction yang berarti rekaan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa prosa fiksi adalah cerita rekaan dimana tokoh, peristiwa dan latar
didalamnya bersifat imajinasi.
H.B. Jasin mengemukakan prosa itu pengucapan dan pemikiran bahasa dalam
karangan ilmu pengetahuan karena berdasarkan pikiran dan menjauhi segala
yang mungkin menggerakkan perasaan. Prosa yang bersifat sastra haruslah
memenuhi syarat kesenyawaan yang harmonis antara bentuk dan isi,
kesatuan yang serasi antara pikiran dan perasaan.
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Aminuddin ( 2002) menyatakan bahawa prosa Fiksi adalah kisahan atau
ceritera yang diemban oleh palaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar
serta tahapan dan rangkaian ceritera tertentu yang bertolak dari hasil
imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu ceritera.
Prosa sebagai salah satu bentuk cipta sastra, mendukung fungsi sastra pada
umumnya. Fungsi prosa adalah untuk memperoleh keindahan, pengalaman,
nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita, dan nilai-nilai budaya yang
luhur. Selain itu dapat pula mengembangkan cipta, rasa, serta membantu
pembentukan untuk pembelajaran (secara tidak langsung). Secara umum
prosa terbagi atas prosa lama dan prosa baru.
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2. Prosa Lama
Ciri-ciri Prosa Lama
Adapun circiri prosa lama adalah sebagai berikut.
1. Di pengaruhi oleh sastra hindu atau arab.
2. Ceritanya anonim “tanpa nama”
3. Milik bersama.
4. Bersifat statis, sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu.
5. Berbentuk hikayat, tambo, dongeng”pembaca di bawa ke alam imajinasi”

Jenis-Jenis Prosa lama
Cerita rakyat
Cerita rakyat merupakan sastra lisan yang berkembang di masyarakat,
terutama pada masa lalu. Cerita rakyat adalah cerita yang pada dasarnya
disampaikan oleh seseorang kepada orang lain melalui penuturan lisan, yakni
penciptaan, penyebaran, dan pewarisannya dilakukan secara lisan melalui
tutur kata dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat pendukungnya secara
turun–temurun dari satu generasi ke generasi. Cerita rakyat terdiri dari
berbagai versi, biasanya tidak diketahui pengarangnya (anonim).
William R. Bascom dalam James Danandjaja (2007 : 50) membagi cerita rakyat
atau cerita prosa rakyat (folk literature) ke dalam tiga kelompok, yaitu (1)
mite, (myth) (2) legenda (legend), (3) dongeng (folktale). Sejalan pembagian
yang dilakukan oleh Bascom, Haviland (1993 : 230) juga membagi cerita
rakyat ke dalam tiga kelompok besar, yaitu (1) mitos, (2) legenda, (3) dongeng.
Berikut ini penjelasan tentang jenis cerita rakyat yang hanya dibatasi pada
mite/mitos, legenda, dan dongeng.
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1) Mite

Mite atau mitos berasal dari bahasa Yunani, mythos yang berarti cerita
tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan yang dipuja-puja. Mitos adalah
cerita tentang dewa-dewa suci yang mendukung sistem kepercayaan atau
agama (religi), contohnya adalah cerita-cerita yang menerangkan asal usul
dunia, kehidupan manusia dan kegiatan-kegiatan hidup seperti bercocok
tanam, misalnya tentang kepercayaan Dewi Sri atau adat istiadat yang lain
(Suripan Sadi Hutomo, 1991 : 63).
Contoh cerita tentang dewa-dewi adalah Dewi Sri. Menurut cerita mite
jenazahya menitis menjadi padi, sehingga Dewi Sri dipercaya sebagai Dewi
Padi dan lambang kesuburan. Pemahaman terhadap cerita mitos sering
menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan ini dapat mengarah ke takhayul jika
keyakinannya secara berlebihan. Akibatnya banyak masyarakat yang
menganggap keramat terhadap suatu mitos. Mite yang berkembang luas
dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah Nyi Roro Kidul, Ki Ageng Sela, dan
sebagainya.
2) Legenda

Legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul satu tempat atau peristiwa
zaman silam. Hutomo (1991) menyatakan bahwa legenda merupakan ceritacerita yang dianggap masyarakat pemiliknya sebagai peristiwa-peristiwa
sejarah. Sebagian besar masyarakat

menganggap bahwa legenda adalah

sejarah rakyat.Legenda merupakan cerita yang mencerminkan kehidupan dan
kebudayaan masyarakat setempat.
Sejalan dengan hal tersebut, Danandjaja (2007) menyatakan bahwa legenda
adalah prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu
dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda
dengan mite, legenda ditokohi manusia, yang mempunyai kekuatan luar biasa,
dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk ajaib.
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Misalnya: Jaka Tingkir di Jawa Tengah, cerita Panji di Jawa Timur, dan
sebagainya. Legenda setempat adalah legenda yang berhubungan dengan asal
mula suatu tempat, nama tempat dan topografi, yaitu bentuk permukaan suatu
daerah yang berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya.
Contoh legenda adalah Candi Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, Danau Toba,
dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
legenda merupakan suatu cerita yang dianggap terjadi dan pelakunya adalah
orang yang terkemuka atau manusia yang memiliki kesaktian dan betul-betul
pernah hidup di masa lampau.
3) Dongeng

Dongeng Menurut Sudjiman (1986:15) adalah cerita tentang makhluk
khayalan. Makhluk khayalan yang menjadi tokoh-tokoh cerita semacam itu
biasanya ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki kebijaksanaan untuk
mengatur masalah manusia dengan segala macam cara.

Bascom dalam

Danandjaja ( 2007: 50) menyatakan bahwa dongeng adalah cerita prosa
rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita,
dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dongeng merupakan
cerita yang tidak benar-benar terjadi terutama pada zaman dahulu.

3. Prosa Baru
Ciri-ciri Prosa Baru
Adapun ciri-ciri prosa baru adalah sebagai berikut.
1. Tertulis.
2. Masyarakat sentris”cerita diambil dari kehidupan masyarakat sekitar”.
3. Dipengaruhi pengarangnya.
4. Dipengaruhi sastra barat.
5. Bentuk novel, cerpen, drama.
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Jenis-Jenis Prosa Baru
Cerita pendek
Cerita pendek atau sering disingkat cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif
fiktif. Berapa ukuran panjang atau pendek yang dimaksud memang tidak ada
aturan baku yang dianut maupun kesepakatan diantara pengarang dan para
ahli. Edgar Allan Poe dalam Nurgiantoro (1995: 11) menyatakan bahwa cerita
pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk, kira-kira
berkisar antara setengah jam sampai dua jam.
Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan
karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novella (dalam pengertian
modern) dan novel. Karena singkatnya cerita-cerita pendek yang sukses
mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan
insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi lain yang lebih panjang.
Disyaratkan oleh H.B. Jassin bahwa cerita pendek haruslah memiliki bagian
perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian (Korrie Layun Rampan, 1995: 10).
Cerita pendek memiliki ciri-ciri pokok: (1) cerita fiksi, (2) bentuk singkat dan
padat, (3) ceritanya terpusat pada suatu peristiwa/insiden/konflik pokok, (4)
pengembangan alur terbatas dan (5) keseluruhan cerita memberikan suatu
satu efek/kesan tunggal (Sarwadi dalam Jabrohim, 1991: 165).
Berdasarkan berbagai batasan cerita pendek di atas, dapat disimpulkan bahwa
cerita pendek adalah bentuk prosa fiktif naratif yang habis dibaca sekali
duduk, serta mengandung konflik dramatik. Cerita pendek adalah cerita fiksi
bentuk prosa yang singkat, yang unsur ceritanya berpusat pada satu peristiwa
pokok, sehingga jumlah dan pengembangan pelaku terbatas, dan keseluruhan
cerita member kesan tunggal.
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Novel
Novel sebenarnya merupakan salah satu jenis fiksi. Novel dan cerita pendek
merupakan dua bentuk karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Bahkan
dalam perkembangannya yang kemudian, novel dianggap bersinonim dengan
fiksi. Dengan demikian, pengertian fiksi juga berlaku untuk novel (Burhan
Nurgiantoro, 1995: 9).
Herman J. Waluyo (2002: 37) mengemukakan bahwa novel mempunyai ciri:
(1) ada perubahan nasib dari tokoh cerita; (2) ada beberapa episode dalam
kehidupan tokoh utamanya; (3) biasanya tokoh utama tidak sampai
meninggal. Pengertian novel, Herman J. Waluyo (2009: 8) menyatakan
pendapatnya bahwa secara etimilogis, kata novel berasal dari kata novellus
yang berarti ‘baru’. Jadi, sebenarnya memang novel adalah bentuk karya sastra
cerita fiksi yang paling baru. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa novel atau cerita rekaan adalah satu genre sastra yang dibangun oleh
unsur-unsur pembangun sebagai sebuah struktur yang secara fungsional
memiliki keterjalinan ceritanya; untuk membangun totalitas makna dengan
media bahasa sebagai penyampai gagasan pengarang tentang hidup dan selukbeluk kehidupan manusia.

4. Unsur-Unsur Prosa (Cerita Pendek dan Novel)
Unsur Intrinsik Prosa
Unsur intrinsik (intrinsik) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra
itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai
karya sastra, unsur-unsur yang yang secara faktual akan dijumpai jika orang
membaca karya sastra. Unsur yang dimaksud misalnya peristiwa, cerita, plot,
penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa,
dan lain-lain (Burhan Nurgiantoro, 2007).
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Pembahasan terhadap unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek/novel
diuraikan sebagai berikut.
Tema
Tema merupakan makna yang dikandung oleh sebuah cerita Senada dengan
pengertian

tersebut,

Hartoko

dan

Rahmanto

(dalam

Burhan

Nurgiyantoro(2007) menyatakan bahwa tema merupakan gagasan dasar
umum yang menopang sebuah karya. Tema menjadi pengembangan seluruh
cerita sehingga bersifat menjiwai keseluruhan cerita. Senada dengan
pengertian tersebut, Tarigan (1983) menyatakan bahwa tema adalah gagasan
utama atau pikiran pokok.
Tema suatu karya sastra letaknya tersembunyi dan harus dicari sendiri oleh
pembacanya. Pengarang karya sastra tidak semata-mata mengatakan apa yang
menjadi inti permasalahan hasil karyanyawalaupun kadang-kadang ada atau
terdapat kata-kata, kalimat kunci dalam salah satu bagian karya sastra, dari
kalimat kunci pengarang seolah-olah merumuskan apa yang sebenarnya
menjadi pokok permasalahan.
Ada beberapa cara untuk menafsirkan tema menurut Stanton dalam
Nurgiayantoro (2007) yakni (1) harus memperhatikan detil yang menonjol
dalam cerita rekaan, (2) tidak terpengaruh oleh detil cerita yang kontradiktif,
(3) tidak sepenuhnya tergantung oleh bukti-bukti implisit, tetapi harus yang
eksplisit, (4) tema itu dianjurkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan.
Penokohan
Penokohan merupakan salah satu unsur dalam cerita yang menggambarkan
keadaan lahir maupun batin seseorang atau pelaku. Setiap manusia
mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena cerpen/novel pada dasarnya
adalah

menceritakan

manusia

dalam

berhubungan

dengan

dengan

lingkungannya, maka setiap tokoh dalam cerita akan memiliki watak yang
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berbeda-beda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Melalui
karakter tokoh cerita pembaca mengikuti jalannya cerita, sehingga maksud
cerita akan menjadi lebih jelas.
Istilah tokoh merujuk pada orang atau pelaku cerita. Watak, perwatakan, dan
karakter, menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh. Penokohan dan
karakterisasi sering disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan.
Penokohan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watakwatak tertentu dalam sebuah cerita.
Senada dengan pendapat di atas Panuti Sudjiman (1988: 16-23) berpendapat
tokoh ialah individu yang mengalami peristiwa atau berlakuan dalam berbagai
peristiwa dalam cerita. Watak berarti tabiat, sifat kepribadian. Sedangkan
penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh.
Jadi yang dimaksud penokohan atau karakteristik adalah ciri-ciri jiwa
seseorang tokoh dalam suatu cerita. Seluruh pengalaman yang dituturkan
dalam cerita kita ikuti berdasarkan tingkah laku dan pengalaman yang
dipelajari melalui pelakunya. Melalui perilaku ilmiah pembaca mengikuti
jalannya seluruh cerita dan berdasarkan karakter, situasi cerita dapat
dikembangkan.
Plot atau Alur
Plot atau alur adalah urutan peristiwa yang merupakan dasar terciptanya
sebuah cerita. Alur bisa tampak apabila pengarang dalam menyusun cerita
antara tema pesan dan amanat saling berhubungan.
Cerita bergarak dari peristiwa yang lain, masing-masing peristiwa itu disusun
secara runtut, utuh dan saling berhubungan. Plot merupakan unsur fiksi yang
penting, bahkan banyak orang menganggap sebagai unsur yang terpenting.
Plot dapat mempermudah dalam memahami suatu cerita. Tanpa adanya plot
pembaca akan kesulitan dalam memahami suatu cerita.
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Plot karya fiksi yang kompleks sulit dipahami hubungan sebab akibat
antarperistiwanya, menyebabkan ceritanya sulit dipahami. Dalam suatu cerita
biasanya dituliskan berbagai peristiwa dalam urutan tertentu. Peristiwa yang
diurutkan itulah yang disebut alur atau plot. Adapun pengertiannya menurut
Panuti Sudjiman (1998: 30) adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk
mencapai efek tertentu, lalu ia juga memberikan batasan bahwa alur adalah
rangkaian peristiwa yang dijalin dan direka secara seksama yang
menggerakkan jalan cerita melalui rumusan ke arah klimaks dan penyelesaian.
Penahapan plot dapat diuraikan sebagai berikut.
Tahapan plot: Awal-tengah-akhir. Tahap awal sering disebut juga dengan
tahap perkenalan. Tahap ini berisi informasi-informasi penting yang
berhubungan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan berikutnya. Tahap
tengah atau tahap pertikaian menampilkan konflik atau pertentangan yang
sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya. Adapun tahap akhir atau
tahap peleraian menampilkan adagan tertentu akibat klimaks. Pada bagian ini,
dimunculkan akhir dari cerita. (b) Tahapan plot menurut Richard Summers.
Richard Summers membagi plot menjadi lima tahapan yaitu tahap situation
(tahap penyituasian) yaitu tahap yang berisi pengenalan tokoh serta situasi
yang ada dalam cerita, tahap generating circumstances (tahap pemunculan
konflik), tahap rising action (tahap peningkatan konflik), tahap climax
(klimaks) yaitu titik intensitas puncak konflik yang dialami tokoh, tahap
denouement (tahap penyelesaian).
Dari uraian pendapat yang telah dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa plot
mengandung indikator-indikator berikut: (a) plot adalah kerangka atau
struktur cerita yang merupakan jalin-menjalinnya cerita dari awal sampai
akhir, (b) dalam plot terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) dari
peristiwa-peristiwa, baik dari tokoh, ruang, maupun waktu. Jalinan sebab
akibat itu bersifat logis (masuk akal/dapat diterima akal sehat/mungkin
terjadi), (c) jalinan cerita dalam plot erat kaitannya dengan perjalanan cerita
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tokoh-tokohnya, (d) konflik batin pelaku adalah sumber terjadinya plot dan
berkaitan dengan tempat, dan waktu kejadian cerita, dan (e) plot berkaitan
dengan perkembangan konflik antara tokoh antagonis dengan tokoh
protagonis.
Latar (setting)
Latar atau biasa disebut dengan setting merujuk pada pengertian tempat¸
hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam
cerita. Latar memberikan kesan realistis kepada pembaca. Latar dibedakan
dalam tiga unsur pokok yaitu tempat, waktu dan sosial. Latar tempat merujuk
pada lokasi terjadinya peristiwa, latar waktu berhubungan dengan masalah
kapan peristiwa terjadi dan latar sosial menyaran pada hal-hal yang
berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat dalam cerita.
Latar adalah lingkungan fisik tempat kegiatan berlangsung yang mencakup
tempat dan dalam waktu serta kondisi psikologis dari semua yang terlibat
dalam kegiatan (Henry Guntur Tarigan, 1984: 187). Sesuai pendapat tersebut,
Sudjiman (1988: 44) mengatakan bahwa segala keterangan, petunjuk,
pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa
dalam karya sastra membangun latar cerita. Sedangkan menurut Kenney
(1966: 40) latar meliputi penggambaran lokasi geografis, termasuk topografi,
pemandangan, sampai kepada perincian sebuah ruangan, pekerjaan atau
kesibukan sehari-hari tokoh, waktu berlakunya kejadian, masa sejarahnya,
musim terjadinya, lingkungan agama, moral, intelektual, sosial dan emosional
para tokoh.
Sudut Pandang (point of view)
Sudut pandang atau point of view adalah cara dan atau pandang yang
dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan,
latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi
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kepada pembaca (Abrams, dalam Burhan Nurgiantoro, 1995: 248). Dengan
demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat,
yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan
ceritanya. Segala sesuatau yang dikemukakan dalam karya fiksi, memang milik
pengarang, pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. Namun,
kesemuanya itu dalam karya fiksi disalurkan lewat sudut pandang tokoh,
lewat kaca mata tokoh cerita (Burhan Nurgiantoro, 1995: 248).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada hakikatnya pembagian jenis
point of view mempunyai kesamaan yakni: (1) pengarang sebagai aku (gaya
akuan), dalam hal ini ia dapat bertindak sebagai omnicient (serba tahu) dan
dapat juga sebagai limited (terbatas), (2) pengarang sebagai orang ketiga
(gaya diaan), dalam hal ini ia dapat bertindak sebagai omniscient (serba tahu)
dan dapat juga dapat bertindak limited (terbatas), (3) point of view gabungan,
artinya pengarang menggunakan gabungan dari gaya bercerita pertama dan
kedua.
Gaya
Gaya dapat diartikan sebagai gaya pengarang dalam bercerita atau gaya
bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Keduanya saling
berhubungan, yaitu gaya seorang pengarang dalam bercerita akan terlihat
juga dalam bahasa yang digunakannya (Jabrohim, 1986: 528).
Gaya bahasa adalah ekspresi personal keseluruhan respon pengarang
terhadap persitiwa-peristiwa melalui media bahasa seperti: jenis bahasa yang
digunakan, kata-katanya, sifat atau ciri khas imajinasi, struktur, dan irama
kalimat-kalimatnya.
Menurut Waluyo dan Nugraheni (2008) gaya pengarang satu dengan yang
lainnya berbeda. Oleh karena itu, bahasa karya sastra bersifat ideocyncratic
artinya sangat individual. Perbedaan gaya itu disebabkan karena perbedaan
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pemikiran dan kepribadian. Gaya bercerita juga berfungsi untuk membentuk
kesatuan (unity) dari karya sastra.
Gaya adalah cara khas pengungkapan seseorang. Hal ini tercermin dalam cara
pengarang menyusun dan memilih kata-kata, tema, memandang tema, atau
meninjau persoalan, pendeknya gaya mencerminkan pribadi pengarang. Hal
ini sesuai dengan pendapat yakob Sumardjo (1984: 37) yang menyatakan
bahwa hasil karya sastra adalah potret pengarangnya. Gaya pengarangnya
adalah kaca bening jiwanya. Pengarang yang religious akan tampak pada karya
sastranya. Pengarang yang matang pengalaman akan menampakkan
pandangannya yang matang tentang kehidupan ini. Dengan mempelajari gaya
pengarang akan dapat memahami pribadi pengarang daripada membaca
biografi yang ditulis orang lain.
Gaya pengarang termasuk di dalamnya pilihan kata, majas, sarana retorik,
bentuk kalimat, bentuk paragraf, panjang pendeknya, serta setiap pemakaian
aspek bahasa oleh pengarang. Namun, gaya bahasa (majas) dapat diartikan
penggunaan kata-kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk melukiskan
suatu maksud guna membentuk plastik bahasa. Gaya bahasa dapat dibagi
menjadi

bahasa

perbandingan,

penegas,

pertentangan,

dan

pertautan/sindiran. Jadi, gaya bahasa itu merupakan cara seseorang untuk
mengungkapkan suatu pengertian dalam kata, kelompok kata, dan kalimat.
Amanat
Amanat adalah suatu ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang. Panuti
Sujiman (1988: 51) menyatakan bahwa amanat adalah gagasan yang
mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca. Menurut Suharianto (1982: 71) amanat dapat disampaikan secara
tersurat dan tersirat. Tersurat, artinya pengarang menyampaikan langsung
kepada pembaca melalui kalimat, baik itu berupa keterangan pengarang atau
pun berbentuk dialog pelaku. Seorang pengarang dalam karyanya tidak hanya
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sekedar ingin memgungkapkan gagasannya tetapi juga mempunyai maksud
tertentu atau pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan
tertentu itulah yang disebut amanat.
Amanat dalam sebuah karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup
pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran dan
berbagai hal yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat
dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan
dengan hal tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan
lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca.
Berdasarkan uraian mengenai amanat di atas, jelas bahwa amanat adalah
pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca yang terdapat dalam karya
fiksi baik secara tersurat maupun tersirat.
Unsur Ekstrinsik Prosa (Novel/Cerpen)
Latar Belakang Masyarakat.
Pengaruh latar belakang masyarakat kepada pembuatan cerpen itu sangatlah
berpengaruh, Pemahaman untuk itu bisa berupa antara lain adalah kondisi
politik, idiologi negara, kondisi sosialnya, dan juga kondisi keekonomian
masyarakat. Ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi penulis,
diantaranya adalah: a) Ideologi Negara, b) Kondisi Politik, c). Kondisi Sosial,
dan d). Kondisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat.
Latar Belakang Pengarang
Latar belakang pengarang itu terdiri dari, biografi pengarang tersebut
bagaimana, kondisi psikologis pengarang bagaimana, serta aliran sebuah
sastra yang dimiliki penulis sangatlah mempengaruhi terhadap terbentuknya
sebuah cerpen. a). Riwayat hidup sang penulis, Riwayat hidup sang penulis
berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Faktor ini akan
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mempengaruhi jalan pikir penulis atau sudut pandang mereka tentang suatu
cerpen yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kadangkadang faktor ini mempengaruhi gaya bahasa dan genre khusus seorang
penulis cerpen, b). Kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood
atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita. Mood atau psikologis
seorang penulis ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka,
misalnya jika mereka sedang sedih atau gembira mereka akan membuat suatu
cerita sedih atau gembira pula.
Aliran sastra penulis.
Aliran sastra merupakan agama bagi seorang penulis dan setiap penulis
memiliki aliran sastra yng berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh jug
terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis
di dalam karya-karyanya.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Bacalah cerita berikut!
Fadel anak baru di kelasku. Sikapnya sangat menyebalkan. Ia selalu membual,
memamerkan prestasinya di sekolah lama. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu
mendapat peringkat I. Namun, kenyatannya berbeda. Berkali-kali mengikuti
ulangan, ia hanya mendapatkan nilai tidak lebih dari lima.
Peribahasa yang sesuai dengan cerita tersebut adalah…
A. Air beriak tanda tak dalam.
B. Air tenang menghanyutkan.
C. Bagai air di daun talas.
D. Bermain air basah, bermain api hangus.

Pembahasan:
Pada soal ini yang ditayakan adalah peribahasa yang sesuai dengan gambaran
penokohan

pada

kutipan

cerita

tersebut.

Sehingga

bisa

terlihat

watak/penokohan Fadel adalah sombong. Peribahasa yang tepat adalah A. Air
beriak tanda tak dalam. Sementara B. Air tenang menghanyutkan berarti
pribadi yang misteri atau sussah ditebak, C. Bagai air di daun talas berarti
pendirian yang tidak teguh atau gampang berubah, D. bermain di air basah,
bermain di api hangus berarti pribadi yang mudah beradaptasi.
2. Perhatihan kutipan cerita berikut !
Fauzan sangat beruntung. Selain pandai, ia terlahir dalam keluarga kaya raya.
Sayang, ia tidak disukai oleh teman-teman. Perilakunya sering membuat temanteman menangis. Dengan kepandaian dan kekayaannya itu, Fauzan sering
mengejek dan meremehkan teman-temannya. Fauzan merasa bahwa ia tidak
akan membutuhkan bantuan dari orang lain.
Ungkapan yang sesuai ilustrasi tokoh di atas….
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A.
B.
C.
D.

keras hati
lapang hati
tinggi hati
rendah hati

Pembahasan:
Pada soal ini yang ditayakan adalah ungkapan yang sesuai dengan gambaran
penokohan

pada

kutipan

cerita

tersebut.

Sehingga

bisa

terlihat

watak/penokohan fauzan adalah sombong. Ungkaapan yang tepat adalah C.
tinggi hati. A keras hati berarti pendirian yang teguh, lapang hati berarti rela,
rendah hati artinya tidak sombong

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Anda lalukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal penyajian puisi tidak sekadar menanyakan isi dan makna kata saja,
bisa juga dikembangkan dengan menganalis stuktur teksnya atau pembangun
puisi, baik unsur pembangun batin puisi maupun fisiknya.
Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
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: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018
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NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.10
Membanding
kan

watak

setiap

tokoh

Apresiasi
Prosa

Materi

Indikator
Soal

Unsur
3.10.1
Instrinsi Menyimpul
k prosa kan watak
setiap tokoh
pada teks
fiksi

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-5

PG

pada teks fiksi
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Format 2. Kartu soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K-13

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Hari Wibowo

KOMPETENSI
DASAR

Buku Sumber :

3.10

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Membandingkan
watak setiap tokoh
pada teks fiksi

Nomor
Soal
1

Cermati teks berikut!
Alkisah. Hiduplah seorang tukang bangunan yang telah
bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Iapun
bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak
waktu untuk keluarganya.

LINGKUP MATERI

Si Pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun
Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir
sebelum Anda pensiun. Si tukang bangunan segera
membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya
asal-asalan dan asal jadi.

Apresiasi Prosa
MATERI
Unsur Intrinsik Prosa

Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat..

INDIKATOR SOAL

Disajikan kutipan
cerita, Siswa dapat
menyimpulkan
watak setiap tokoh
pada teks fiksi

Kunci
Jawaban
C

Ia serahkan kunci rumah kepada sang Pemborong. Sang
Pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah
hadiah untukmu, karena telah lama bekerja bersamaku."
Terkejutlah tukang bangunan itu, ada rasa sesal kenapa rumah,
yang akhirnya hendak ia tempati itu, dikerjakannya secara asalasalan..

Simpulan watak tokoh tukang bangunan dalam teks tersebut
adalah…
A. Kurang ikhlas
B. Kerja keras
C. Kurang profesional
D. Penuh dedikasi
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Setelah memperlajari unit Apresiasi Prosa ini, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi oleh para guru dalam kompetensi dasar yang berkaitan dengan
prosa.
Ketiga aktivitas unit ini umumnya menggunakan model pembelajaran yang
mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD tematik yang
disajikan secara runtut. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja (LK)
yang dapat membantu memberikan pengalaman pembelajaran dalam
mencermati, menemukan isi dan makna sebuah prosa yang disajikan.
Sebagai bahan wawasan tambahan, Anda diminta untuk membca referensi
tambahan pada bahan bacaan dan pengembangan penilaian sekaligus berlatih
bagaimana

mengembangkan

soal-soal

HOTS.

Diharapkan

rangkaian

pembelajaran pada unit ini dapat membantu Anda dalam menciptakan
pembelajaran yang inspiratif dan solutif .
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Pada bagian umpan balik ini, Anda dapat memberikan respons atau tanggapan
terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada di tabel berikut ini.
Tabel Umpan Balik
No
1

Item pernyataan
Apa yang Anda harapkan setelah
mempelajari unit pembelajaran Apresiasi
sastra ini?

2

Apa yang coba Anda kembangkan terkait
unit dan soal-soal sebagai bahan
pembelajaran

3

Apa yang akan Anda perbaiki
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang
setelah memperlajari unit pembelajaran
ini

4

Apa yang kurang dalam perencanaan
program dan pelaksanaan pembelajaran?.

5

Bagaimana cara meningkatkan
kemampuan diri?
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Unit ini dibahas tentang Apresiasi Drama Bahasa Indonesia SD kelas tiga. Pada
unit ini dibahas tema tentang “Makanan Sehat”. Aktivitas pada unit ini
melibatkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang
mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang
ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang sudah
disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan pencerahan proses pembelajaran dengan berorientasi HOTS
yang bervariasi. Hal ini tentunya

dapat memberikan kontribusi posistif

kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas III:
Tabel 1 KD dan Target KD

No
1

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

3.10 Mencermati ungkapan atau 1.
kalimat

saran,

penyelesaian

masukan,

Mencermati

dan (sederhana)

Kelas
ungkapan III

sebagai

bentuk

masalah ungkapan diri

(sederhana) dalam teks tulis.

2. Mencermati kalimat saran
masukan

sebagai

bentuk

ungkapan diri
3. Mencermati masukan sebagai
bentuk ungkapan diri
4.

Mencermati

penyelesaian

masalah (sederhana) sebagai
bentuk ungkapan diri
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No

Kompetensi Dasar (KD)
4.10

Memeragakan

Target KD

ungkapan 1.

Memeragakan

atau kalimat saran, masukan, dan (sederhana)
penyelesaian
(sederhana)
ungkapan

Kelas
ungkapan III

sebagai

bentuk

masalah ungkapan diri
sebagai

diri

bentuk 2. Memeragakan kalimat saran
menggunakan masukan
sebagai
bentuk

kosakata baku dan kalimat efektif ungkapan diri
yang dibuat sendiri.
3.
Memeragakan

masukan

sebagai bentuk ungkapan diri
4. Memeragakan penyelesaian
masalah (sederhana) sebagai
bentuk ungkapan diri

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
Tabel 2 Indikator Pendukung

Kelas
III

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.10.1 menyampaikan ungkapan 4.10.1

Mengembangkan

(sederhana) tokoh sebagai bentuk ungkapan (sederhana) sebagai
ungkapan diri

bentuk ungkapan diri

3.10.2

menyampaikan

kalimat 4.10.3 Mengembangkan kalimat

saran

tokoh

bentuk saran masukan sebagai bentuk

sebagai

ungkapan diri
3.10.3

menyampaikan

ungkapan diri
masukan

tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
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Kelas

IPK Pengetahuan
3.10.4

IPK Keterampilan

menyampaikan 4.10.3

Mengembangkan

penyelesaian masalah (sederhana) masukan

sebagai

bentuk

tokoh sebagai bentuk ungkapan diri ungkapan diri
4.10.4

Mengembangkan

penyelesaian
(sederhana)

masalah
sebagai

bentuk

ungkapan diri

Indikator Kunci
Tabel 3 Indikator Kunci

Kelas
III

IPK Pengetahuan
3.10.1.

Menganalisis

IPK Keterampilan

ungkapan 4.10.1.

Memainkan

(sederhana) tokoh sebagai bentuk (sederhana)
ungkapan diri

sebagai

bentuk

ungkapan diri

3.10.2. Menganalisis kalimat saran 4.10.2.

Memainkan

tokoh sebagai bentuk ungkapan memeragakan
diri
3.10.3.

ungkapan

masukan

kalimat

sebagai

saran
bentuk

latar ungkapan diri

Menganalisis

(tempat/suasana) masukan tokoh 4.10.3.
sebagai bentuk ungkapan diri

Memainkan

masukan

sebagai bentuk ungkapan diri

3.10.4. Menganalisis penyelesaian 4.10.4. Memainkan penyelesaian
masalah

(sederhana)

tokoh masalah

sebagai bentuk ungkapan diri

(sederhana)

bentuk ungkapan diri
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sebagai

Indikator Pengayaan
Tabel 4 Indikator Pengayaan

Kelas
III

3.10.1.

IPK Pengetahuan
IPK Keterampilan
Menilai
ungkapan 4.10.1. Memeragakan ungkapan

(sederhana) tokoh sebagai bentuk (sederhana)
ungkapan diri

sebagai

bentuk

ungkapan diri

3.10.2. Menilai kalimat saran tokoh 4.10.2. Memeragakan kalimat
sebagai bentuk ungkapan diri
3.10.3. Menilai masukan tokoh
sebagai bentuk ungkapan diri
3.10.4.

Menilai

penyelesaian

saran masukan sebagai bentuk
ungkapan diri
4.10.3. Memeragakan masukan
sebagai bentuk ungkapan diri

masalah (sederhana) dari tokoh 4.10.4.
sebagai bentuk ungkapan diri

penyelesaian
(sederhana)
ungkapan diri
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Memeragakan
masalah
sebagai

bentuk
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A. Drama Menonton Televisi
Judul Drama : Menonton Televisi
Pemeran : Adit, Dirham, Rani, dan Budi
Karakter Tokoh : Adit (jahil dan usil), Dirham (Mudah dipengatuhi), Budi
(lugu), Rani (Selalu ingin tahu), Mirna (Pemarah)
Sipnosis Drama :
Suatu ketika di malam hari pada saat sedang mati listrik pada jam-jam
sinetron kartun kesayangan anak-anak. Adit sengaja keluar rumah untuk
memberitahukan kepada teman-temannya, bahwa di rumahnya tetap bisa
menonton televisi meski sedang mati listrik. Ia pun bergegas mengumpulkan
teman-temannya di dekat alun-alun desa.
Dialog drama :
Adit : Hei, teman-teman. Ayo ke rumahku! Di rumahku kalian tetap bisa
menonton televisi meskipun mati listrik.
Budi : Kamu bercanda ya Dit? Gelap-gelap begini, lampu penerangan saja
tidak menyala. Kamu malah mengajak kami menonton televisi.
Rina : Bercandamu tidak lucu Dit. Malas aku.
Dirham : Hati-hati teman-teman, kalian bisa saja dikerjai oleh Adit. Aku
paham betul bagaimana tingkah polahnya. Dia kan sangat jahil dan suka
mengerjai teman-temannya.
Budi : betul itu. Aku tidak akan tertipu.
Mirna : Aku dulu pernah tertipu olehnya. Sekarang ini tidak akan lagi. Awas
ya kalau kamu berani berbohong!
Adit : Ya Ampun, sungguh. Aku tidak berbohong. Aku masih bisa menonton
acara telivisi meski saat ini sedang mati listrik. Apa di rumah kalian bisa?
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Dirham : Ya tentu saja tidak bisa. Kan listriknya sedang mati.
Rina : Logika dari mana itu Dit? Mati listrik begini kamu masih bisa
menonton televisi.
Mirna : Aku tidak percaya kata-katamu!
Budi : Betul itu.
Adit : Tenang dulu, sabar-sabar. Biar aku jelaskan dulu. Kalian kan tidak bisa
menonton televisi di rumah masing-masing, betul kan?
Budi, Rina, Mirna, Dirham : Jelas, kan sedang mati listrik.
Adit : memang betul sekarang sedang mati listrik dan televisi di rumah kalian
tidak bisa hidup karenanya. Tapi pengecualian di rumahku ini, televisi tetap
bisa ditonton walaupun sedang mati listrik.
Rina : benarkah yang kau katakan itu Dit?
Dirham : Kau tidak bohong kan?
Budi : Sulit dipercaya.
Adit : Kalau tidak percaya, kalian bisa ke rumahku sekarang. Biar kita bisa
menonton televisi bersama-sama.
Rina, Dirham, Budi, Mirna : Baik, buktikan kata-katamu ya!
Akhirnya Budi, Dirham, Mirna, dan Rina segera bergegas menuju rumah Adit
untuk membuktikan perkataannya tersebut. setibanya di rumah Adit :
Adit : Nah silahkan masuk!
Budi : Rumahmu gelap sama saja dengan rumahku Dit. Apa bisa menonton
televisi kalau keadaannya begini?
Dirham : Iya Dit, aku jadi ragu.
Mirna : Gelap begini, sudah pasti listriknya tidak menyala. Iya kan Dit?
Rina : Sudahlahm ayo kita ke dalam!
Budi : Mencurigakan sekali.
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Adit : He.. he. Ayo kita ke ruang tengah! Televisi ada di ruang itu.
Kondisi rumah Adit tak jauh berbeda dengan kondisi rumah lainnya yang
sedang mati listrik. Namun Adit dengan percaya dirinya hendak
menunjukkan kebolehan televisi miliknya yang masih bisa ditonton
meskipun sedang mati listrik.
Adit : Nah, ini dia televisiku yang tetap bisa ditonton meskipun sedang mati
listrik.
Dirham : Ini… televisimu bukannya tidak menyala Dit?
Budi : Iya, di rumah kami pun kondisinya sama seperti di sini.
Mirna : Dasar bocah iseng, kau membohongi kami ya?
Rina : Dit, kamu tidak berbohong kan? Kau bilang televisimu tetap bisa
ditonton walaupun sedang mati listrik?
Adit : Memang Iya.
Rina : Lalu, mana buktinya? Televisimu sama sekali tidak menyala.
Dirham : Betul itu.
Adit : Ha..ha. (tertawa terbaha-bahak). Kalian ini mudah sekali ditipu ya.
Kubilangkan televisiku tetap bisa ditonton meski sedang mati lampu.
Memang betul kan? Tonton saja kalau kalian tidak percaya! Masih bisa
ditonton kan? Ha…ha.
Budi : Maksudmu?
Adit : Iya, tonton saja televisiku yang masih dalam keadaan mati itu!
Rina : kamu mengerjai kami ya Dit? Kamu bilang televisimu tetap bisa
menyala meski mati listrik?
Adit : Aku tidak pernah berkata begitu Rina. Yang ku katakan adalah televisi
ku tetap bisa ditonton meski mati listrik. Benar kan? Kita masih bisa
menonton televisi walaupun gelap begini. Ha..ha.
Dirham : ah, malas aku kau kerjai terus-terusan.
Budi : Aku pulang ya Dit. (keluar rumah Adit dengan perasaan kesal)
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Rina : Sudahlah, ayo kita pulang! Kesal aku dibuat oleh Adit.
Mirna : Biarlah Tuhan yang membalasmu. Huh.
Adit : Maaf-maaf. Bercanda loh. (masih sambil tertawa puas)
Akhirnya Rina, Budi, Mirna, dan Dirham pulang ke rumah mereka masingmasing dengan suasana hati yang kesal karena merasa telah dikerjai oleh
Adit.

Gambar 1 Drama Komedi anak Gaul
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=IeLvz5KFfAA

Naskah drama tersebut sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan seharihari. Tema yang diangkat seputar persahabatan anak-anak dan disampaikan
dengan penuh komedia atau dengan kata lain bergenre drama komedi. Naskah
drama “Menonton Televisi” dan Video drama komedi “Anak Gaul” sama-sama
berjenis drama komedi. Keduanya bisa dimainkan oleh anak-anak karena
dialog dan watak tokohnya sederhana dan mudah diperankan oleh siswa.
Selain itu juga, anak-anak juga suka dengan adegan demi adegan dalam drama
satu babak yang dilakonkan. Plotnya yang mengalir dan konfliknya yang
sederhana menjadikan anak-anak bangga dan senang bermain drama atau
sandiwara.
“Dunia ini panggung sandiwara” inilah selarik lagu God Bless yang dekat
dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang benar bahwa kita memiliki peran

146

Unit Pembelajaran
Apresiasi Drama

masing-masing dalam menjalani hidup. Ada yang berperan sebagai orang tua,
anak-anak, remaja, dan sebagainya. Bahkan mungkin kita pernah melakonkan
drama ataupun pernah menonton pementasan drama. Yang paling sering
menonton film atau sinetron TV. Banyak sekali ide-ide skenario film tersebut
diambil dari kehidupan nyata keseharian.
Berbeda dengan pementasan drama di panggung yang kita diperkenalkan
beberapa tokoh yang diperankan. Entah itu tokoh antagonis ataupun
protagonis. Pementasan drama disebut juga dengan istilah teater. Di sekolah
ataupun di kampus biasanya punya organisasi atau ekstrakulikuler yang
mewadahi seni drama ini.

B. Drama Mewujudkan Mimpi

Judul: Mewujudkan Mimpi
Tema: Persahabatan
Tokoh: Andi, Shani.
Sinopsis:
Andi adalah seorang anak yang optimis dan selalu mempunyai mimpi-mimpi aneh
yang hendak dia wujudkan. Sayangnya, mimpi-mimpi tersebut tidak ada satu pun
yang terwujud. Di lain pihak, Shani adalah seorang anak yang cenderung santai dan
tidak mempunyai mimpi ataupun ambisi yang muluk. Meskipun mimpi-mimpi
sahabatnya terkadang tidak masuk akal dan terlalu memaksakan diri, Shani tetap
selalu setia mendukung mimpi-mimpi sahabatnya itu. Suatu hari, Andi mempunyai
sebuah mimpi yang hendak dia wujudkan. Andi berharap dengan sangat bahwa
mimpinya itu dapat terwujud. Bisakah Andi mewujudkannya? Mampukah Shani
membantu sahabatnya dalam mewujudkan mimpinya?
Dialog:
Andi: “Shan, aku ingin cerita nih?”
Shani: “Cerita apa? Soal mimpi gilamu, kan? Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi?
Jadi astronot? Atau, berkelana ke planet Neptunus?”
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Andi: “Hahaha, kau ini tahu saja. Aku memang mau menceritakan mimpiku. Tapi,
mimpiku kali ini tidak seaneh yang dulu. Kali ini, mimpi yang aku wujudkan ini lebih
realtistis. Aku ingin jadi penulis novel, Shan. Tepatnya menjadi penulis novel fantasi.
Kamu tahu sendiri kan kalau aku ini tukang ngayal. Jadi, aku merasa bahwa menjadi
penulis novel fantasi adalah impian yang sepertinya bisa aku wujudkan.”
Shani: “Widih, tumben-tumbenan mimpimu realistis, mana bagus juga lagi. Eh,
ngomong-ngomong, kamu udah bikin naskahnya belum?”
Andi: ” Udah, dong. Malah kemarin aku kirim ke penerbit.”
Shani: “Widih, mantap kali kalau begitu! Semoga naskahmu diterima penerbit ya,
Ndi.”
Andi: ” Aamiin. Makasih ya Shan,.”
Beberapa waktu kemudian.
Shani: “Ndi, bagaimana dengan naskah novelmu? Diterima penerbit tidak?”
Andi: “Nggak, nih Shan. Malahan, aku disuruh revisi sama penerbitnya. Mana
revisiannya banyak lagi. Ah, sepertinya impianku untuk bikin novel fantasi bukanlah
impian yang bisa aku wujudkan.”
Shani: “Yaelah, Ndi. Naskah kamu kan cuma disuruh direvisi; bukan ditolak. Jadi,
naskah kamu masih punya kesempatan buat diterbitkan oleh penerbit. Lagian, kalau
tidak diterbitkan di penerbit yang kamu tuju itu, kamu masih bisa kirim ke penerbit
lain. Iya, kan?”
Andi: “Iya sih, Shan. Eh, ngomong-ngomong, terim kasih ya atas masukannya.”
Shani: ” Sama-sama, Ndi.”
Andi pun kembali merevisi naskah novelnya tersebut. Shani sebagai sahabatnya pun
terus memberi dukungan dan masukan kepada Andi. Singkat cerita, novel fantasi
karangan Andi pun terbit dan digemari oleh banyak pembaca.
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Gambar 2 Sang Pemimpi (Ipang)
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=CI415ACFkWs

Tema naskah drama mewujudkan mimpi adalah perjuangan seseorang
mewujudkan mimpinya. Sama halnya dengan kisah sebuah novel Andre
Herata yang sudah difilmkan berjudul “Sang Pemimpi” yang digarap oleh Mira
Lesmana dan Riri Reza.
Perjuangan mewujudkan mimpi memang harus terus dibangkitkan dan
ditularkan kepada anak didik kita agar mereka bisa mewujudkan cita-citanya.
Sebagaimana naskah drama tersebut bagaimana perjuangan Andi yang gigih
ingin menjadi seorang penulis Novel dan dibantu temannya Shani. Mereka
bahu membahu mewujudkan mimpi.
Sama halnya dengan kisah “Sang Pemimpi” yang mengetengahkan kisah Arai,
Ikal, dan Jimron yang terbawa motivasinya dan tergerak mewujudkan untuk
belajar ke Sorbone, Perancis, tempat gudangnya ilmu pengetahuan. Motivasi
dari seorang guru bahasa Indonesia yang luar biasa hebat dan inspiratif.
Seperti penulisnya yang termotivasi terhadap gurunya dulu saat dia kecil. Jadi,
inilah yang sangat penting dalam kehidupan bagaimana drama atau film yang
bisa menggerakkan anak-anak mengejar mimpinya. Banyak sekali film-film
Indonesia yang isnpiratif diantaranya: Mestakung (Semesta Mendukung) yang
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berkisah tentang pemenang Opimpiade Sains dari Madura yang “ndeso’;
Tendangan dari Langit / Garuda di Dadaku / The King: berkisah seputar
keberhasilan anak-anak dalam bidang olahraga; Sepatu Dahlan juga menarik
berkisah tentang perjuangan seorang anak mengejar cita-cita.
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A. Soal USBN Paket 1 2018
Berikut ini contoh soal-soal USBN unit Apresiasi Drama pada Kompetensi
Dasar 3.10 Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan
penyelesaian masalah (sederhana) dalam teks tulis dan 4.10 Memeragakan
ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah
(sederhana) sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif yang dibuat sendiri. (Permendikbud No. 37 Thn. 2018). Soalsoal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada unit
Apresiasi Drama.
No.
1

Soal
Cermati drama berikut!

Tahun
2018

Sang Pemimpin
Riska :
“La, pasti kamu yang mengambil
pulpenku!”
Vala : “Tidak, kamu taruh di mana?”
Riska :
“Tadi aku taruh di mejaku.”
Reza :
“Mungkin kamu lupa, atau tertinggal
di rumah?”
Riska :
“Tidak mungkin. Baru saja kupakai!
Aduh, padahal aku hanya bawa satu.”
Vala :
“Coba tanya Vita, barangkali tahu!”
Riska :
“Vit, kamu tahu siapa yang mengambil
pulpenku?”
Vita :
“Pulpen ini, maksudmu? Maaf aku
pinjam waktu kamu keluar.”
Riska :
“Nah, itu pulpenku!”
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10.

Tokoh utama drama tersebut adalah....
A.
B.
C.
D.

11.

Latar suasana drama tersebut adalah....
A.
B.
C.
D.

12.

Vala
Vita
Reza
Riska

kekecewaan
kebingungan
kemarahan
kesedihan

Amanat drama tersebut adalah...
A.
B.
C.
D.

Jangan asal menuduh orang.
Kita harus membantu teman.
Mencari sesuatu jangan tergesa-gesa.
Minta maaf jika meminjam sesuatu.

Identifikasi
Level Kognitif

: Analisis
3.10.1. Menganalisis ungkapan (sederhana) tokoh
sebagai bentuk ungkapan diri

Indikator yang
bersesuaian

:

3.10.3.

Menganalisis

latar

(tempat/suasana)

masukan tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
3.10.4.

Menganalisis

penyelesaian

masalah

(sederhana) tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
Diketahui

: Sebuah petikan Drama

Ditanyakan

: Tokoh, latar, dan amanat

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur Instrinsik Drama
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B. Soal USBN Paket 2 2018
1. Bacalah puisi berikut!
No.
2

Soal
Bacalah puisi berikut untuk soal no. 10-12 !
Anto

: "Rud, masuk kelas sini! Sekolah kita akan
mengadakan lomba kebersihan kelas, lo!"

Rudi

: "Kata siapa?"

Anto

: "Bu Ani, kemarin."

Gani

: "Kapan lomba?"

Anto

: "Lusa."

Rudi

: "Kalau begitu besok kita kerja bakti, yuk!"

Amri

: "Malas, ah! Kalau di rumah aku mau kerja
bakti. Kalau di sekolah, itu tugas
perempuan!"

Tuti

: "Ya, jangan begitu dong! Ini tanggung jawab
bersama."

Anto

: "Iya, Am! Kita harus bekerja sama agar
kelas kita menang."

Amri

: "Baiklah."

Tahun
2016

10. Tokoh utama dalam drama tersebut adalah ....
A. Rudi
B. Gani
C. Amri
D. Anto
11. Latar waktu drama tersebut adalah ....
A. rumah
B. sekolah
C. perpustakaan
D. halaman

153

12. Amanat drama tersebut adalah ...
A. Persiapkan lomba dengan sebaik-baiknya supaya
menang.
B. Kerja bakti perlu dilaksanakan di sekolah.
C. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab
bersama.
D. bantulan teman dalam mempersiapkan lomba.
Identifikasi
Level Kognitif

: Analisis
3.10.1. Menganalisis ungkapan (sederhana) tokoh
sebagai bentuk ungkapan diri

Indikator yang
bersesuaian

3.10.3.

Menganalisis

latar

(tempat/suasana)

: masukan tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
3.10.4.

Menganalisis

penyelesaian

masalah

(sederhana) tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
Diketahui

: Sebuah petikan Drama

Ditanyakan

: Tokoh, latar, dan amanat

Materi yang
dibutuhkan

: Unsur Instrinsik Drama
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pada unit ini terbagi menjadi beberapa aktivitas berdasarkan KD- KD
yang sudah dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning, problem
balearing, dan genre based text

Aktivitas: Makanan Sehat
Pembelajaran Berbasis Masalah / Problem Based Learning
Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian
masalah (sederhana) dalam teks tulis.
4.10 Memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian
masalah (sederhana) sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri.
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari aktivitas 1 dengan menggunakan model problem based
learning , peserta didik dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran,
masukan, dan penyelesaian masalah (sederhana) dalam teks tulis dan dapat
memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian
masalah (sederhana) sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri.dengan benar.
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Pembelajaran teks drama
Strategi yang digunakan dalam pembelajaran apresiasi drama ini adalah salah
model Berbasis masalah (problem based learning) dan bermain peran (role
playing). Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk
memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi
masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Untuk kepentingan tersebut,
sejumlah peserta didik bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya sebagai
pengamat. Seorang pemeran harus mampu menghayati peran yang
dimainkannya. Melalui peran, peserta didik berinteraksi dengan orang lain
yang juga membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih.
Langkah-langkah penerapan bermain peran (role playing) sebagai berikut:
1) Guru menyusun/ menyiapkan skenario yang akan ditampilkan
2) Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari
sebelum KBM
3) Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang;
4) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai;
5) Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan tokoh
dalam skenario yang sudah dipersiapkan;
6) Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, masing-masing sambil
memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan;
7) Setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas
sebagai lembar kerja untuk membahas;
8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya;
9) Guru memberikan kesimpulan secara umum;
10) Evaluasi;
Pada tahap I pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
dan aktivitas aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan
ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang
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harus dilakukan oleh siswa. serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan
dalam proses ini, yaitu sebagai berikut.
a) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar
informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki
masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang
mandiri.
b) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai
jawaban mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau
kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali
bertentangan.
c) Selama tahap penyelidikan, siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi.
d) Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk
menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.

11) Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah,
pembelajaran PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi.
Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan
sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan
pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa dimana
masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah
yang berbeda. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang relevan
dengan bahan pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas
pertanyaan masalah)
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Menurut Anda, pesan apa yang

Menurut Anda, bagaimana

biasanya disampaikan kepada

cara menasihati teman dengan

teman?

baik?

Gambar 3 Curah pendapat menyampaikan nasihat

Silakan diskusikan dalam kelompok, lalu tulis pendapat Anda, menjawab
pertanyaan tersebut pada LK 1. Menuliskan curah pendapat untuk menjawab
pertanyaan kritis tersebut.
Pada tahap II Penyelidikan,

pada tahap ini setiap situasi permasalahan

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu
melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen,
berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data
dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini,
guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan
eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami
dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik
mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide
mereka sendiri.
Peserta didik difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama dalam kelompok
mendiskusikan hal-hal berikut.
1) Menganalisis ungkapan (sederhana) tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
Peserta didik diminta mencermati sebuah teks naskah drama sederhana,
kemudian diminta untuk mendiskusikan dan mengerjakan lembar kerja
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(LK 2.). Peserta didik menyelidiki atau menelaah ungkapan tokoh/dialog
tokoh-tokoh drama yang mencerminkan karakter atau watak tokoh drama
tersebut. Dialog dalam sebuah naskah drama sangat penting. Dari sini akan
diperoleh penggambaran watak/karakter si tokoh, bisa melalui sang tokoh
atau dialog tokoh lain, atau bisa juga deskripsi dari pengarang terhadap
tokoh.
2) Menganalisis kalimat saran tokoh sebagai bentuk ungkapan diri
Dialog tokoh dalam naskah darma bukan sekadar menggambarkan tokoh,
namun dapat juga berupa saran atau amanat kepada pembaca. Saran ini
sangat penting untuk anak-anak agar dialog dramanya memiliki makna
dan manfaat bagi anak-anak. Oleh karena, peserta diminta untuk
mendiskusikan kembali naskah dramanya untuk menganalisis saran-saran
yang muncul dalam naskah dan menuangkan dalam lembar kerja (LK 3.)
3) Menganalisis latar (tempat/suasana) masukan tokoh sebagai bentuk
ungkapan diri
Pengarang dalam menulis naskah drama biasanya menampilkan latar
tempat atau suasanya yang membangun dialog-dialog dalam drama. Tanpa
latar atau setting, naskah drama menjadi sangat sulit diterjemahkan atau
dibanyangkan tempat kejadiannya dialog-dialognya. Karena itu menjadi
hal penting adanya latar daalam sebuah naskah drama, apalagi latar
tempat dan suasanya.
Dalam

kesempatan

ini

peserta

diminta

menganalisis

latar

(tempat/suasana) yang terdapat dalam naskah drama yang terdapat pada
Lembar Kerja (LK 4.)
4) Menganalisis penyelesaian masalah (sederhana) tokoh sebagai bentuk
ungkapan diri
Resolusi atau penyelesaian masalah menjadi akhir dari sebuah drama.
Biasany pada drama anak-anak penyelesaian masalah cenderung
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sederhana dan tidak rumit. Akhr yang bahagia atau menyenangkan
biasanya menjadi kunci penting dalam akhir sebuah drama anak-anak.
Inilah penyelesaian masalah yang diharapkan oleh pembaca anak.
Pada bagian ini peserta diminta menganalisis penyelesaian masalah
(sederhana) tokoh pada naskah drama yang disajikan dan mengerjakan
lembar kerja yang telah disiapkan pada (LK 5.)
Pada tahap III menyajikan karya. Karya lebih dari sekadar laporan tertulis,
namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan
yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan
pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah
selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai
organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan
siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai”
atau memberikan umpan balik.
Pada tahap menyajikan karya, peserta diminta menempelkan lembar kerja
hasil diskusinya dan setiap kelompok mencermati dan menilai hasil kerja
kelompok lain dalam teknik windows shopping. Silakan gunakan Lembar kerja
(LK 5.) untuk menilai hasil kerja kelompok lain.
Setelah itu, setiap kelompok yang terdiri dari 4 kelompok dapat secara
bergiliran memainkan drama sesuai indikator berikut.
Kelompok 1: Memainkan ungkapan (sederhana) sebagai bentuk ungkapan diri
Kelompok 2: Memainkan memeragakan kalimat saran masukan sebagai
bentuk ungkapan diri
Kelompok 3: Memainkan masukan sebagai bentuk ungkapan diri
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Kelompok 4: Memainkan penyelesaian masalah (sederhana) sebagai bentuk
ungkapan diri
Kelompok yang tidak tampil mencermati dan menilai penampilan kelompok
lain dalam drama dengan lembar kerja (LK 6.)
Pada tahap V Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah, pada tahap
ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi
proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang
mereka gunakan. Selama tahap ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi
pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar.
Setelah empat tahap dilakukan, peserta bersama guru menganalisis dan
mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sebagai upaya pemecahan
permasalahan. Peserta diberikan lembar kerja (LK 7.) sebagai bahan untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses
kegiatan belajar.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LK. 1 Curah pendapat
Peserta dapat mencurahkan pendapat tentang bagaimana cara menyampaikan
pesan atau nasihat kepada teman? Dan, Apa isi pesannya?
Tabel 1. Curah pendapat
No

Isi pesan/ nasihat

Cara melakukannya

1
2
3
4

LK. 2. Analisis ungkapan tokoh dalam drama
Peserta dapat menganalisis tokoh dalam naskah drama berikut.
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Judul drama: Motivasi Seorang Sahabat
Karakter:
Alma: Mudah Putus Asa
Lohan: Suka Mengingatkan
Rini: Suka menasehati
Lohan:
Kenapa kemarin kamu tidak masuk sekolah, Al?
Alma:
Aku malas!
Lohan:
Malas? enak sekali jawabnya, malas?!
Rini:
Iya, enak sekali kamu menjawab. Malas!
Alma:
Iya, aku memang malas.
Rini:
Kalau kamu suka tidak masuk sekolah karena malas, bagaimana nanti kamu bisa lulus?
apalagi sebentar lagi mau UN.
Lohan:
Iya, betul kata Rini itu.
Alma:
Aku tidak peduli. Lulus ya syukur, kalau tidak lulus ya mau bagaimana lagi.
Lohan:
Mana bisa seperti itu. Jadi pelajar itu kamu harus rajin dan giat.
Rini:
Iya, ingat.. nanti kamu akan menyesal.
Alma:
Begini, sebenarnya aku itu maunya bisa seperti kalian. Giat, rajin, dan pintar. Tapi, aku
kan tidak bisa seperti kalian.
Lohan:
Maka dari itu, kalau kamu merasa punya kelemahan, harusnya kamu berusaha untuk
memperbaiki kelemahan kamu, bukannya malah malas belajar.
Rini:
Iya, benar apa yang dikatakan Lohan itu.
Alma:
Kalian enak ngomong, aku yang menjalaninya sulit sekali.
Rini dan Lohan berusaha terus meyakinkan dan memotivasi Alma.
Lohan:
Sudahlah, tidak ada satupun manusia tanpa kelemahan. Jika kamu merasa sulit
memahami apa yang disampaikan guru, maka kamu harus lebih giat lagi dalam belajar,
kamu pasti bisa.
Sumber: https://brainly.co.id.

163

Tabel 2. Analisis ungkapan tokoh dalam drama
No

Ungkapan tokoh / teks drama

Karakter/ watak tokoh

1
2
3
4

LK. 3. Analisis saran-saran yang muncul dalam drama
Tabel 3. Analisis saran dalam drama
No
1
2
3
4
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Saran

Dialognya
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LK. 4. Analisis latar yang muncul dalam drama
Tabel 4. Analisis latar dalam drama
No

Latar

1

Tempat

2

Waktu

3

Suasana

Kutipan teks drama

4

LKPD 5. Menilai hasil kerja kelompok lain
Tabel 5. Penilaian kelompok
No

Kelompok

Hasil analisis (10—100)

Penyajian (10—100)

Total nilai

1
2
3
4
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LK. 6. Menilai Penampilan Drama Singkat
Tabel 6. Penilaian Penampilan Drama Singkat
No

Aspek

1

Kesesuaian Isi dan

Penyajian (75—100)

Total nilai

amanat
2

Penguasaan
karakter

3

Penguasaan
panggung

4

Vokal dan intonasi

5

Properti dan kostum

Pada LK 7. Peserta diajak menganalisis dan mengevaluasi apa yang sudah
dilakukan sebagai upaya pemecahan permasalahan.
LK 7. Menganalisis dan mengevaluasi aktivitas
Tabel 7. Menganalisis dan mengevaluasi aktivitas

Aktivitas
1
2
3
4
5
6
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Permasalahan

Solusi yang ditawarkan
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C. Bahan Bacaan

Apa Drama itu?
Istilah drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti ‘berbuat’,
‘berlaku’, atau ‘bertindak’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
drama memiliki beberapa pengertian. Pertama, drama diartikan sebagai syair
atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku
(akting) atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang
melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater.
Pengertian lain, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di
pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsurunsur pembantu (dekor, kostum, rias, lampu, musik), serta disaksikan oleh
penonton. Teks Drama adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas
panggung (disebut teater) atau tidak dipentaskan di atas panggung (drama
radio, telivisi, film). Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu
bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau
dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Drama merupakan genre (jenis) karya
sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama
menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui
peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat
konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater.
Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan
untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas
komunikasi, situasi dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana
konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh dan dalam sebuah
pemenasan drama.
Fungsi teks drama adalah sebagai sarana hiburan, pendidikan, kommunikasi,
dan sarana media interaksi edukatif secara kelompok (psikodrama)
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Struktur Teks Drama
Drama merupakan sebuah karya yang memuat nilai artistik yang tinggi.
Sebuah drama mengikuti struktur alur yang tertata. Struktur yang tertata akan
membantu penonton menikmati sebuah drama yang dipentaskan. Struktur
drama memuat babak, adegan, dialog, prolog dan epilog.
Babak merupakan istilah lain dari episode. Setiap babak memuat satu
keutuhan kisah kecil yang menjadi keseluruhan drama. Dengan kata lain,
babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum sebuah
peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu.
Adegan merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan
peristiwa. Perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh atau
setting tempat dan waktu. Misalnya, dalam adegan pertama terdapat tokoh A
sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan ke tempat lain
lalu bertemu dengan tokoh C, maka terdapat perubahan adegan di dalamnya.
Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara
satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog adalah bagian yang paling dominan
dalam drama. Dialog adalah hal yang membedakan antara drama dengan jenis
karya sastra yang lain. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi,
komplikasi, dan resolusi (denoument).
Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat;
memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan
konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada
kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu.
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Komplikasi atau bagian tengah cerita, mengembangkan konflik. Sang
pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan
tujuannya, dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk
menanggulangi rintangan-rintangan ini.
Resolusi atau denoument hendaklah muncul secara logis dari apa-apa yang
telah mendahuluinya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan
komplikasi dan resolusi, biasanya disebut klimaks ( turning point). Pada
klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh.
Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuaitidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan.
Prolog merupakan bingkai dari sebuah drama. Prolog merupakan pengantar
untuk masuk ke dalam sebuah drama. Isinya adalah gambaran umum
mengenai drama yang akan dimainkan.
Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan drama. Isinya merupakan
kesimpulan dari drama yang dimainkan. Epilog biasanya memuat makna dan
pesan dari drama yang dimainkan.
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Unsur-Unsur Drama
Tema ialah suatu ide pokok atau sebuah gagasan utama dalam sebuah cerita
drama.
Alur ialah jalan cerita dari sebuah pertunjukkan drama dimulai pada babak
pertama sampai dengan babak terakhir.
Tokoh drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama
disebut dengan primadona sedangkan pada peran pembantu disebut dengan
figuran.
Watak ialah suatu perilaku yang diperankan oleh si tokoh drama tersebut.
Watak protagonis ialah salah satu jenis watak dan protagonis ialah berwatak
baik. Sedangkan watak antagonis ialah pemeran berwatak yang jahat.
Latar ialah suatu gambaran tempat, waktu, serta situasi yang terjadi dalam
suatu kisah drama yang berlangsung.
Amanat drama ialah sebuah pesan yang disampaikan dari pengarang cerita
drama tersebut kepada penonton. Amanat drama bisa disampaikan dengan
melalui peran para tokoh drama tersebut.
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Kaidah Kebahasaan Teks Drama
Drama merupakan karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimatkalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan
langsung para tokohnya. Ada kalimat-kalimat tidak langsung, ada pula bagian
prolog dan epilognya.
Fitur-fitur kebahasaan dalam drama memiliki banyak kesamaan dengan
drama. Drama pun menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog
dan epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku (tokoh), kata ganti yang
lazim digunakan adalah mereka.
Lain halnya dengan dialognya, yang kata gantinya adalah kata orang pertama
dan kedua, seperti saya, kami, kita, Anda. Mungkin juga digunakan kata sapaan
penembahan.
Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama sering
kali menggunakan kosakata percakapan, seperti oh, ya, aduh, sih, dong.
Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan juga
tidak lepas dari kalimat-kalimat seru, suruhan, pertanyaan (seperti: Ah,ya!,
Ampun seribu ampun!, Bagus! Bagus!, Atas dasar kekuatan!, Jangan khawatir,
Jangan sampai mereka menjadi korban dari pancaroba perubahan, Sri…. Ratu
Dara?, Bagaimanakah keadaan mereka?).
Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut.
Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi
kronologis). Contoh: sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian.
Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang
terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap,
beristirahat.
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Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan
atau dirasakan oleh tokoh. Contoh: merasakan, menginginkan, mengarapkan,
mendambakan, mengalami
Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk menggabarkan
tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud, misalnya, rapi, bersih,
baik, gagah, kuat.
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A. Pembahasan Soal-soal
Cermati drama berikut!
Sang Pemimpin
Riska :“La, pasti kamu yang mengambil pulpenku!”
Vala : “Tidak, kamu taruh di mana?”
Riska : “Tadi aku taruh di mejaku.”
Reza :“Mungkin kamu lupa, atau tertinggal di rumah?”
Riska :“Tidak mungkin. Baru saja kupakai! Aduh, padahal aku hanya
bawa satu.”
Vala :“Coba tanya Vita, barangkali tahu!”
Riska :“Vit, kamu tahu siapa yang mengambil pulpenku?”
Vita :“Pulpen ini, maksudmu? Maaf aku pinjam waktu kamu keluar.”
Riska :“Nah, itu pulpenku!”
10.

11.

Tokoh utama drama tersebut adalah....
A.

Vala

B.

Vita

C.

Reza

D.

Riska

Latar suasana drama tersebut adalah....
A.

kekecewaan

B.

kebingungan

C.

kemarahan

D.

kesedihan
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12.

Amanat drama tersebut adalah...
A.

Jangan asal menuduh orang.

B.

Kita harus membantu teman.

C.

Mencari sesuatu jangan tergesa-gesa.

D.

Minta maaf jika meminjam sesuatu.

Pembahasan:
Pada soal ini disajikan sebuah petikan drama, Anda diminta untuk memahami
tokoh utama, latar, amanat, dalam teks tersebut. Tipsnya adalah Anda bisa
menemukan dengan membaca secara cermat dan mencari tokoh yang
dominan dalam dialaog tersebut, latar suasana yang dibangun dalam
dialaognya, serta pesan pengarang yang biasanya diwakili salah satu tokoh
dalam teks tersebut.
Setelah mencermati naskah petikan drama tersebut kita akan temukan
jawabannya. Jadi opsi yang tepat no.10 adalah…
D. Riska
Karena riska adalah tokoh yang paling dominan dalam cerita drama
tersebut.sementara yang lain hanya mendukung kisah riska mencari
pulpennya.
Soal no.11, latar suasananya adalah saat Riska mencari pulpennya yang hilang.
Dia seperti orang kebingunan mencari dan menanyakan keberadaan
pulpennya kepada teman-temannya. Jadi opsi yang tepat adalah…
B. Kebingungan
Soal no. 12, amanat teks drama tersebut bisa kita lihat dari sikap Riska yang
kebingungan mencari pulpen dan menuduh temannya mengambilnya. Jadi
opsi yang tepat adalah…
A. Jangan asal menuduh orang.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Anda lalukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal penyajian drama tidak sekadar menanyakan isi dan makna kata saja,
bisa juga dikembangkan dengan menilai ungkapan tokoh yang disampaikan
bisa melalui dialog tokoh.

Format 1. Penyusunan kisi-kisi soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
Kompetensi
NO
yang Diuji
3.10 Mencermati
ungkapan atau
kalimat saran,
masukan, dan
penyelesaian
masalah
(sederhana)
dalam teks tulis.

: Sekolah Dasar (SD)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018
Lingkup
Materi
Materi
Apresiasi
Drama

Unsur
intrinsik
Drama

Indikator
Soal
Disajikan
kutipan teks
drama, siswa
dapat
menilai
ungkapan
(sederhana)
tokoh
sebagai
bentuk
ungkapan
diri

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C5

PG
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Format 2. Kartu soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: K-13

Kelas

: III

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda (PG)

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Hari Wibowo

KOMPETENSI
DASAR
3.10 Mencermati
ungkapan atau kalimat
saran, masukan, dan
penyelesaian masalah
(sederhana) dalam teks
tulis.

Buku Sumber :
Nomor
Soal
1

LINGKUP MATERI
Apresiasi Drama
MATERI
Unsur instrinsik Drama

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan kutipan teks berikut!
Dirham : ah, malas aku kau kerjai terus-terusan.
Budi : Aku pulang ya Dit. (keluar rumah Adit dengan
perasaan kesal)
Rina : Sudahlah, ayo kita pulang! Kesal aku dibuat oleh
Adit.
Mirna : Biarlah Tuhan yang membalasmu. Huh.
Adit : Maaf-maaf. Bercanda loh. (masih sambil tertawa
puas)
Berdasarkan ungkapan keempat tokoh dialog drama di atas,

INDIKATOR SOAL
Disajikan kutipan teks
drama, siswa dapat
menilai
ungkapan
(sederhana)
tokoh
sebagai
bentuk
ungkapan diri
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Kunci
Jawaban
B

terlihat bahwa mereka merasa…
A.
B.
C.
D.
E.

kagum
kesal
senang
marah
ceria

Unit Pembelajaran
Apresiasi Drama

Setelah memperlajari unit Apresiasi Drama ini, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi oleh para guru dalam kompetensi dasar yang berkaitan dengan
drama.
Ketiga aktivitas unit ini umumnya menggunakan model pembelajaran yang
mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD tematik yang
disajikan secara runtut. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja (LK)
yang dapat membantu memberikan pengalaman pembelajaran dalam
mencermati, menemukan isi dan makna sebuah drama yang disajikan.
Sebagai bahan wawasan tambahan, Anda diminta untuk membaca referensi
tambahan pada bahan bacaan dan pengembangan penilaian sekaligus berlatih
bagaimana

mengembangkan

soal-soal

HOTS.

Diharapkan

rangkaian

pembelajaran pada unit ini dapat membantu Anda dalam menciptakan
pembelajaran yang inspiratif dan solutif .
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Pada bagian umpan balik ini, Anda dapat memberikan respons atau tanggapan
terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada di tabel berikut ini.
Tabel 8. Tabel Umpan Balik

No
1

Item pernyataan
Apa yang Anda harapkan setelah
mempelajari unit pembelajaran Apresiasi
sastra ini?

2

Apa yang coba Anda kembangkan terkait
unit dan soal-soal sebagai bahan
pembelajaran

3

Apa yang akan Anda perbaiki
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang
setelah memperlajari unit pembelajaran
ini

4

Apa yang kurang dalam perencanaan
program dan pelaksanaan pembelajaran?.

5

Bagaimana cara meningkatkan
kemampuan diri?
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Pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar apabila dipersiapkan dengan
optimal. Pada saat pelaksanaan, semua unsur memerankan dengan penuh
tanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua pihak terkait
akan

mendukung

keberhasilan

pelaksanaan

Program

Peningkatan

Kompetensi Pembelajaran (PKP) sangat diperlukan untuk meningkatkan
kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan,
melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Unit Pelajaran yang telah diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar sesuai
dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 16
Tahun 2007, dan Soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga
tahun terakhir ini diharapkan dapat digunakan oleh guru dalam rangka
meningkatkan kompetensi peserta diddik. Pengetahuan, keterampilan yang
didapat

hendaknya

dapat

dipraktikkan

dalam

menunaikan

tugas

melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Unit Pembelajaran ini masih sangat
mungkin untuk dikembangkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
yang dihadapi demi tercapainya tujuan peningkatan kompetensi peserta didik
sekolah dasar.
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Akhir kata, penyusun meminta saran dan kritik demi perbaikan penyusunan
Unit Pembelajaran demi kepentingan di masa depan. Terima kasih.
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