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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa materi pembelajaran 

khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia belum maksimal dengan 

muatan nilai-nilai karakter khususnya nilai-nilai karakter cerita rakyat. 

Adapun penggunaan bahan ajar masih menggunakan bahan ajar 

berupa buku Tema dan BUPENA, penggunaan modul pembelajaran 

belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

yang mendorong untuk mengembangkan modul pembelajaran yang 

bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat. 

Penelitian merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) yang dikembangkan Brog and 

Gall dan dibatasi dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah 

meliputi: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) desain 

produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain, 6) uji coba produk, dan 7) 

revisi produk. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang 

diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa untuk 

melihat kevalidan modul, dan angket yang diberikan kepada pendidik 

dan peserta didik untuk melihat respon kemenarikan modul dan 

dihitung menggunakan skala Likert.  

Berdasarkan hasil penelitan didapatkan skor presentase ahli 

media sebesar 90% dengan kriteria sangat layak, ahli materi 

memperoleh skor presentase 93,33% dengan kriteria sangat layak, dan 

ahli media memperoleh skor presentase 86% dengan kriteria sangat 

layak. Pada uji coba pendidik menunjukkan skor presentase sebesar 

92,66% dengan kriteria sangat menarik, uji coba peserta didik skala 

kecil memperoleh skor presentase 87,75% dengan kriteria sangat 

menarik, dan uji coba peserta didik skala besar memperoleh skor 

presentase 89,83% dengan kriteria sangat menarik. Hal ini 

menunjukkan bahwa modul pembelajaran Bahasa Indonesia 

bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat layak dan menarik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Cerita Rakyat, Modul, Nilai-Nilai Karakter 
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MOTTO 

 

 

ىٰيٰ  ٌَْكِزَٰواْصبِْزَٰعل  ًْهََٰعِيٰاْلُو ىةََٰوْأُهْزٰبِاْلَوْعُزْوِفَٰوا ل  ٰاَقِِنٰالصَّ بٌَُيَّ

لَِكِٰهْيَٰعْزِمَٰهاٰ  ٰذ  ٰاِىَّ ﴿ىْٰاْْلُهُٰاََصابََكَۗ ﴾71ِرِۚ  

 

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 

(QS. Luqman (31) : 17) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai judul 

skripsi agar tidak terjadi kesalahpamahan bagi pembaca dalam 

memahami maksud dan tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini 

berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Cerita Rakyat Kelas IV SD/MI” 

hal yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Pengembangan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan berupa teknis, teoritis, dan 

konseptual serta moral yang disesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperoleh dengan pendidikan dan latihan. Selain itu 

penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai usaha  

menghasilkan atau mengembangkan suatu produk.  

2. Modul pembelajaran merupakan salah satu bentuk bahan 

ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang 

disusun secara sistematis dan menarik untuk  memudahkan 

peserta didik untuk belajar secara mandiri (self 

instructional). Modul dirancang secara sistematis 

berdasarkan kurikulum tertentu agar peserta didik menguasai 

kompetensi. 

3. Nilai karakter merupakan pembentukan tingkah laku yang 

sesuai dengan kaidah norma-norma yang berlaku yang dapat 

membentuk karakter seseorang untuk menjadi individu yang 

baik. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai usaha 

sadar dan terencana dalam menghayati nilai-nilai karakter 

sehingga karakter tersebut dapat dimengerti dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. 

4. Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di 

masyarakat yang diceritakan dan diwariskan secara turun 

menurun melalui penuturan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan yang mengandung pesan moral di dalamnya. Cerita 

rakyat tumbuh ditengah-tengah masyarakat sehingga tema 

cerita rakyat tidak jauh-jauh tentang masalah rakyat serta 

pengarang cerita rakyat tidak diketahui (anonim). 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan tonggak utama untuk menopang 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan dapat memberikan 

pengetahuan, keterampilan, dan penanaman karakter kepribadian 

sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang dapat menjadikan 

manusia yang utuh, berkarakter, berintelektual dan bermartabat.
1
 

Pendidikan adalah sebuah aspek yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan manusia. Mulai dari kandungan sampai akhir 

hayat manusia mengalami proses pendidikan.  

Pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita 

Bangsa Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di alenia 

ke-4“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial”2
 

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap individu, 

hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 

1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara  berhak 

mendapatkan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan untuk 

menjadikan manusia yang bermartabat dengan mengembangkan 

kemampuan serta membentuk watak dan perilaku yang 

bermartabat, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta 

didik supaya menjadi manusia yang mandiri, berilmu, kreatif, dan 

menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, 

berakhlak mulia, sehat serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.
3
 Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 20 

Tahun 2003 BAB II Pasal 3 mengenai pendidikan nasional. 

Melalui pendidikan dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang 

                                                             
1Aas Siti Solichah, “Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an,” Jurnal 

Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam 7, no. 1 (2018): 28,  

http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.209. 
2Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II. 

http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.209
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cerdas dan bermartabat. Aspek pendidikan memegang peranan 

yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat 

membentuk kepribadian seseorang, dapat menentukan prestasi 

dan produktivitas seseorang.
4
  Sesuai dengan firman Allah SWT 

yang tertuang dalam QS. Mujadalah: 11, sebagai berikut:
5
 

 

لِِسٰفَاْفَسُحْىاٰ ٰتَفَسَُّحْىاٰفِْيٰاْلَوج  اٰاَِذاٰقِْيَلٰلَُكْن َهٌُْىٰٓ ٰا  ٰالَِّذيَْي ٰٓآيُّهَا ي 

ٰيَْفَسحِٰ ًُْشُزْواٰيَْزفَعِٰهللاُ ًُْشُزْواٰفَا َٰواَِذاٰقِْيَلٰا ٰلَُكْنِۚ َهٌُْىاٰالَِّذْيَيٰاٰ هللاُ

ٰوَٰ ٍتَۗ َٰوالَِّذْيَيٰاُْوتُْىاالِْعْلَنَٰدَرج  ٌُْكْنْۙ ﴾77بَِواٰتَْعَولُْىَىَٰخبِْيٌز﴿هللاُِٰه  
 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 

untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. 

Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 

Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-

Mujadalah [58]: 11) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yang menuntut 

ilmu akan ditinggikan derajatnya di mata Allah. Pendidikan dan 

pembelajaran juga merupakan upaya membentuk manusia yang 

berilmu pengetahuan. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk 

mendapatkan ridho Allah dengan menuntut ilmu yang 

bermanfaat. Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa 

dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan permasalahan 

yang beraneka ragam, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai kunci 

bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selain sebagai 

bekal dalam menjalankan kehidupan di dunia. Ilmu pengetahuan 

ini dapat diperoleh melalui proses belajar dan pembelajaran. 

                                                             
4Mardiyah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi 

Ajar Bahasa Indonesia di Kelas IV Sekolah Dasar,” Terampil: Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Dasar 4, no. 2, (2017): 32, 

https://doi.org/10.24042/terampil.v4i2.2216. 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 803. 

https://doi.org/10.24042/terampil.v4i2.2216
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Belajar merupakan sebuah usaha dan sebuah proses 

perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari 

pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan 

lingkungannya.
6
 Kegiatan belajar merupakan upaya untuk 

menguasai sesuatu yang baru baik ilmu pengetahuan dan lain 

sebagainya. Kegiatan belajar dapat dilakukan melalui proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik, dengan materi pelajaran, metode 

penyampaian, startegi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
7
 Hasil akhir dari 

proses pembelajaran yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. 

Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan 

bahwa guru atau pendidik telah berhasil dalam mengajar dan 

menyampaikan ilmu.  

Tenaga pendidik dengan ini seorang guru memiliki peran 

sebagai fasilitator, motivator, maupun pembimbing yang 

mengarahkan pembelajaran pada peserta didik. Peran guru tidak 

hanya di bidang akademik saja, namun guru pun memiliki peran 

untuk menanamkan dan membentuk karakter peserta didik agar 

peserta didik mempunyai karakter yang baik sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat 

Kurikulum 2013. Pendapat dari Ki Hajar Dewantara sebagai 

bapak pendidikan di Indonesia juga menekankan bahwa kekuatan 

rohaniah/batin atau karakter sama pentingnya dengan kebutuhan 

intelektualitas maupun kesehatan seseorang.
8
 Karakter diartikan 

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Dengan menanamkan karakter kepada 

peserta didik, maka dapat menjadikan peserta didik sebagai 

manusia yang utuh, beradab, dan memiliki akhlak mulia.   

                                                             
6Fakhrurrazi, “Hakikat Pembelajaran yang Efektif,” Jurnal At-Tafkir 11, no. 

1, (2018): 86,https://doi.org/10.32505/at.v11i1.529. 
7Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasapong, “Belajar dan 

Pembelajaran,” Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 3, no. 2, (2017): 334, 

https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945. 
8Arief Setyawan, Sarwiji Suwandi, dan St. Y. Slamet, “Muatan Pendidikan 

Karakter Dalam Cerita Rakyat di Pacitan,” Jurnal Pendidikan Karakter 7, no. 2, 

(2017): 200, https://doi.org/10.21831/jpk.v7i2.21778. 

https://doi.org/10.32505/at.v11i1.529
https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945
https://doi.org/10.21831/jpk.v7i2.21778
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Bagi seorang Muslim, perlu berupaya memiliki akhlak 

yang baik sebagai wujud untuk memelihara keimanan. 

Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:
9
 

 

لُقًاأَْكَوُلٰاْلُوْؤِهٌِْيَيٰإِْيَواًًاٰأَْحَسٌُهُْنٰخُٰ  
 

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang 

terbaik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Akhlak 

yang baik adalah salah satu persyaratan untuk bisa masuk syurga. 

Abu Hurairah r.a berkata: “Suatu saat Rasullullah pernah 

ditanya tentang kriteria orang yang paling layak masuk syurga. 

Beliau menjawab: “Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” 

(HR.Tirmidzi).
10

 Kualitas akhlak seseorang dapat dilihat dalam 

berbagai konteks dan ruang lingkup kehidupan, yaitu kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan beragama. 

Sehubungan dengan pentingnya penanaman dan 

pembentukan karakter sejak usia dini maka Kementerian 

Pendidikan Nasional di tahun 2010 telah membuat identifikasi 

nilai-nilai pembentukan karakter bangsa. Dalam rangka lebih 

memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan telah diidentifikasai 18 nilai yang bersumber dari 

agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab.11 

 

 

 

                                                             
9Ibrahim Bafadhol, “Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Edukasi Islam 6, no. 11, (2017): 45,  http://dx.doi.org/10.30868/ei.v6i12.178. 
10Ibid., 55 

11Raihan Putry, “Nilai Pendidikan Karakter Anak di Sekolah Perspektif 

Kemendiknas,” Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 

4, no. 1, (2018): 44, http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4480. 

http://dx.doi.org/10.30868/ei.v6i12.178
http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4480
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Tujuan yang diharapkan dari penanaman nilai karakter 

kepada peserta didik yaitu tercapainya peserta didik untuk 

memiliki nilai-nilai positif dan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Ada banyak cara dan bahan yang dapat 

membantu untuk mendidik, memupuk, dan mengembangkan 

serta membentuk karakter peserta didik. Pendidikan karakter 

dapat diberikan secara  terintegrasi dalam mata pelajaran yang 

sudah ada dalam kurikulum, termasuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Pendidikan karakter dalam materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia, dapat disajikan melalui tokoh-tokoh dalam 

bacaan cerita anak-anak, contohnya dongeng, cerita bergambar, 

cerita rakyat, dan cerita sederhana lainnya. Tokoh-tokoh pada 

bacaan cerita anak-anak memiliki sifat, watak, dan sikap budi 

pekerti yang sama atau menyerupai manusia. Muatan pendidikan 

karakter dalam bacaan cerita anak-anak dapat menjadikan 

pedoman untuk anak-anak belajar tentang berbagai aspek 

kehidupan lewat apa yang diperankan oleh tokoh dalam bacaan 

cerita anak-anak tersebut. 

Salah satu bacaan yang sering muncul pada buku ajar yaitu 

cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra 

lisan yang berkembang sejak zaman dahulu yang menjadi ciri 

khas dari sebuah bangsa yang memiliki beragam kultur dan 

kekayaan budaya.
12

 Cerita rakyat memuat kisah-kisah yang 

berhubungan dengan peristiwa sehari-hari yang dialami oleh 

masyarakat. Cerita rakyat mengandung nilai-nilai karakter yang 

dialami oleh para tokoh, baik nilai karakter positif dan nilai 

karakter negatif. Cerita rakyat dapat memberikan hiburan yang 

menyenangkan bagi para pembaca khususnya anak-anak. Dengan 

demikian, cerita rakyat tidak dapat dipisahkan dari dunia anak-

anak. Cerita rakyat dapat menumbuhkan imajinasi anak-anak 

sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan sekaligus dapat 

menanamkan nilai-nilai moral dan pendidikan kepada anak-anak. 

                                                             
12

Rosa Dalima Bunga, Maria Magdalena Rini dan Maria Floria Serlin, 

“Peran Cerita Rakyat Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kabupaten 

Ende,” Jurnal Retorika 1, no. 1, (2020): 66. 
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Kurniawan mengungkapkan bahwa cerita rakyat tanpa 

disadari, menjadi sangat efektif dalam menanamkan pendidikan 

pada anak.
13

 Cerita rakyat banyak memuat nilai-nilai luhur 

kehidupan yang dapat membentuk karakter dan dapat diteladani 

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai 

kebaikan, kejujuran, kesetiaan, perjuangan, kesabaran, dan lain 

sebagainya. Nilai-nilai positif tersebut merupakan cerminan 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perilaku, dan 

perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Nilai-nilai positif tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu langkah atau cara untuk 

menanamkan dan membentuk karakter yang baik pada anak-

anak. Pembentukan karakter melalui cerita rakyat dinilai efektif 

karena nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat 

disampaikan melalui  alur cerita yang menyenangkan. 

Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku dari tokoh-tokoh 

dalam cerita rakyat, peserta didik diharapkan dapat mengambil 

hikmah dan meniru karakter positif yang terkandung dalam cerita 

rakyat. Karakter positif dalam cerita rakyat dapat dipandang 

sebagai amanat atau pesan hikmah yang diperoleh peserta didik 

lewat cerita rakyat selalu dalam pengertian yang baik. Karakter 

baik dan buruk dalam cerita sengaja ditampilkan supaya peserta 

didik dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut serta tidak 

mencontoh perilaku yang buruk sehingga peserta didik 

termotivasi untuk mencontoh karakter baik yang diperankan oleh 

tokoh dalam cerita. Pemahaman atas suatu cerita rakyat hingga 

mendapatkan hikmah tersebut merupakan bagian dari penanaman 

dan pembentukan karakter serta nilai-nilai positif pada anak sejak 

dini.
14

 

 

 

                                                             
13Wiwin Indiarti, “Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Dalam Cerita Rakyat 

Asal Usul Watu Dodol,” Jurnal Jentera 6, no. 1, (2017): 28, 

https://doi.org/10.26499/jentera.v6i1.334. 
14Ibid., 31 

https://doi.org/10.26499/jentera.v6i1.334
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Ada banyak usaha dan cara yang ditempuh untuk 

menanamkan karakter pada peserta didik, salah satunya yaitu 

menggunakan bahan ajar yang mendukung. Upaya 

pengembangan bahan ajar tersebut bertujuan untuk memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam menguasai keterampilan 

yang telah ditentukan dalam suatu proses pembelajaran. Suatu 

pembelajaran memerlukan bahan ajar sebagai media 

pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami 

suatu materi dan sebagai panduan guru menyampaikan materi. 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan yaitu bahan ajar 

modul. Dengan menggunakan modul peserta didik akan dapat 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi 

yang di bahas. Modul merupakan jenis bahan ajar cetak yang 

dirancang dan disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum 

tertentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik sesuai dengan tingkatan pengetahuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri dan tanpa atau dengan bantuan 

guru sebagai pendidik.
15

 

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan, 

melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 November 

2020 bersama dengan guru Bahasa Indonesia SD Muhammadiyah 

1 Bandar Lamung, Ibu Ria Kurniawati, S. Pd., mengatakan 

bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan dan 

menumbuhkan karakter peserta didik. Selama proses 

pembelajaran dilakukan, materi pembelajaran khususnya Bahasa 

Indonesia sudah diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter, 

meskipun tidak semua peserta didik mampu menyerap nilai-nilai 

karakter yang diberikan. Hal tersebut dapat terjadi karena peran 

keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung untuk peserta 

didik memperoleh nilai-nilai karakter. Penanaman nilai-nilai 

karakter dapat diberikan kepada peserta didik khususnya kelas IV 

dengan menggunakan cerita rakyat. 

                                                             
15Sitti Fatimah S. Sirate dan Risky Ramadhana, “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Berbasis Keterampilan Literasi,” Jurnal Inspiratif Pendidikan 6, no. 2, 

(2017): 319, https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5763. 

https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5763
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Cerita rakyat mampu membangun karakter peserta didik 

dan mampu memberikan nilai-nilai yang dapat bermanfaat untuk 

peserta didik. Guru juga mengatakan bahwa bahan ajar yang 

berbentuk modul belum pernah digunakan dalam pembelajaran. 

Para guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan buku 

paket, Buku Tema dari pemerintah, dan buku cerita yang tersedia 

di sekolah. Guru mengatakan bahwa modul yang baik dan 

menarik untuk peserta didik yaitu modul yang banyak berisi 

kegiatan atau aktivitas belajar dan desain modul yang penuh 

warna. Modul dapat mempermudah proses pembelajaran yang 

dilakukan. Point utama dari wawancara tersebut bahwa modul 

pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat 

bagus untuk dibuat karena mempermudah peserta didik untuk 

belajar sekaligus memahami nilai-nilai karakter yang terdapat di 

dalam modul pembelajaran.
16

 

Selain itu, wawancara juga dilakukan pada tanggal 4 

Desember 2020 dengan guru Bahasa Indonesia kelas IV MIN 1 

Metro dengan Ibu Shela Maulita, S. Pd., mengatakan hal yang 

sama bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

menanamkan nilai karakter kepada peserta didik, dan disaat 

proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yang dilakukan dari awal sampai akhir sudah memasukkan nilai-

nilai karakter. Nilai-nilai karakter yang diberikan yaitu nilai 

religus, nilai sosial dan lain sebagainya. Namun saat ini 

penanaman nilai-nilai karakter kurang diberikan sebab pandemi 

yang terjadi saat ini, sehingga orang tua memiliki peran untuk 

menanamkan karakter kepada peserta didik. Menurut guru, cerita 

rakyat penting diberikan kepada peserta didik, kerana cerita 

rakyat mengandung amanat dan pelajaran hidup yang dapat 

diambil oleh peserta didik. Sehingga cerita rakyat layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

                                                             
16

Ria Kurniawati, wawancara dengan pendidik Bahasa Indonesia, SD 1 

Muhammadiyah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 29 November 2020. 
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Selama pembelajaran berlangsung, guru menggunakan 

bahan ajar berbentuk modul belum pernah digunakan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Bahan ajar ajar yang digunakan 

yaitu buka paket, buku Tema dari pemerintah dan BUPENA atau 

ESPS serta buku cerita yang tersedia di sekolah. Guru 

berpendapat bahwa modul yang menarik dan tidak membosankan 

bagi peserta didik yaitu modul yang banyak variasi aktivitas 

belajar, banyak gambar dan tentunya berwarna. Penggunaaan 

modul  juga akan membantu guru dalam proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia. Guru juga 

menuturkan bahwa modul pembelajaran yang  bermuatan nilai-

nilai karakter dapat bermanfaat untuk peserta didik mengerti 

nilai-nilai karakter. Saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan modul pembelajaran seperti diatas maka dapat 

membantu sekolah untuk memasukkan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran.
17

 

Penelitian pengembangan modul pembelajaran ini akan 

diteliti di kelas IV SD/MI. Hal ini dikarenakan pengintegrasian 

nilai-nilai karakter cerita rakyat terhadap bahan ajar modul belum 

digunakan oleh pendidik dan sekolah tersebut. Penelitian ini 

mengambil mata pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV 

SD/MI. Peneliti berharap modul pembelajaran yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan  bagi 

pendidik dalam proses pembelajaran dan  penyampaian materi 

dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter cerita rakyat. 

Modul pembelajaran ini dirancang dengan menggunkan nilai-

nilai karakter cerita rakyat diharapkan tujuan pembelajaran dan 

penanaman karakter untuk peserta didik dapat tercapai. Modul 

pembelajaran bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat ini, 

peserta didik diajak untuk berperan aktif dalam belajar dan 

disertai dengan cerita rakyat, tabel nilai karakter, dan soal-soal 

yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 

Bahasa Indonesia dan menanamkan karakter yang baik.  

 

                                                             
17

Shela Maulita, wawancara dengan pendidik Bahasa Indonesia, MIN 1 

Metro, Kota Metro, 4 Desember 2020. 
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Berdasarkan pemaparan permasalahan tesebut maka 

peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu 

“Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Cerita Rakyat Kelas IV 

SD/MI”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, 

maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran 

belum menggunakan modul hanya buku paket dan buku 

cerita. 

b. Kurangnya variasi dalam menggunakan bahan ajar. 

c. Belum tersedianya modul Bahasa Indonesia bermuatan 

nilai-nilai karakter cerita rakyat di kelas IV SD/MI. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

di atas, peneliti membatasi masalah pada proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang belum menggunakan modul 

pembelajaran Bahasa Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter 

cerita rakyat di kelas IV SD/MI pada materi di tema 8 Daerah 

Tempat Tinggalku. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang dipecahkan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan modul pembelajaran Bahasa 

Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat di kelas 

IV SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan penggunaan modul pembelajaran 

Bahasa Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyar 

kelas IV SD/MI? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap 

kemenarikan  modul pembelajaran Bahasa Indonesia 

bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat di kelas IV 

SD/MI? 
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E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan modul pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang bermuatan nilai-nilai karakter cerita 

rakyat di kelas IV SD/MI yang baik. 

2. Untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran Bahasa 

Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat di kelas 

IV SD/MI. 

3. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap 

kemenarikan modul pembelajaran Bahasa Indonesia 

bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat di kelas IV SD/MI. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini 

sebagai  berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang bermuatan nilai-nilai 

karakter cerita rakyat. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi terkait 

dengan pengembangan modul pembelajaran Bahasa 

Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat agar 

bisa menjadi pengetahuan yang luas di bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Peserta didik mendapat pengalaman belajar yang lebih 

bermakna dan lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. 

2) Menambah pengetahuan peserta didik terutama 

mengenai nilai-nilai karakter cerita rakyat agar karakter 

dan moralnya dapat lebih baik lagi. 

3) Peserta didik dapat menjadikan modul pembelajaran ini 

sebagai bahan untuk meningkatkan hasil belajar. 
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b. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang di dalamnya juga mengandung nilai-

nilai karakter cerita rakyat yang diperlukan peserta 

didik.  

2) Sebagai sumber belajar dan media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dapat 

meningkatkan karakter dan moral peserta didik 

khususnya di kelas IV SD/MI pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti mempelajari beberapa hasil penelitian dan teori yang 

relevan dengan hasil penelitian, yaitu: 

1. Penelitian Diah Rizki Nur Kalifah dengan judul 

“Pengembangan Modul Bahasa Indonesia Berbasis Nilai-

Nilai Karakter Tema Pahlawanku Kelas IV SD/MI di Bandar 

Lampung.” Penelitian ini berfokus untuk menghasilkan 

produk berupa modul pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan berbasis nilai-nilai karakter. Adapun tema yang 

dipilih dalam modul pembelajaran ini yaitu Tema Pahlawan 

bagain subtema 1. Modul pembelajaran ini dilengkapi 

dengan bacaan Hadist dan ayat Al-Qur’an disetiap 

pembelajaran. Pada Penelitian ini yang didapat dari dosen 

ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa dengan skor 

persentase masing-masing 86.15%, 86.67%, dan 81.78% 

kategori sangat layak. Kemenarikan modul ditunjukkan pada 

persentase uji kelompok kecil dan uji kelompok besar 

dengan masing-masing skor 97.5% dan 97.34% kategori 

sangat menarik.  

2. Penelitian Zauwana dengan judul “Pengembangan Modul 

Berbasis Karakter di MIN Bandar Lampung  Tahun Ajaran 

2017/2018.” Penelitian ini berfokus untuk menghasilkan 

produk berupa modul pembelajaran yang memadukan mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, SBDP, 

PKn, Penjaskes, Bahasa Inggris yang berbasis nilai karakter. 

Hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, guru Bahasa 

Indonesia dan responden dalam uji coba produk menunjukan 

bahwa rancangan produk modul berbasis karakter termasuk 

dalam kreteria layak sehingga modul berbasis karakter yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

3. Penelitian Nisa Permatasari dengan judul “Pengembangan 

Modul Tematik Terintegrasi Nilai-Nilai Karakter Tema 

Peduli Lingkungan Sosial Kelas III di SD/MI.” Penelitian ini 

berfokus untuk menghasilkan sebuah produk berupa modul 

pembelajaran tematik dengan mengambil tema peduli sosial 

di kelas III. Hasil penelitian ini menghasilakn sebuah modul 

dalam kategori sangat layak yang diperoleh dari uji ahli 

materi, ahli media, dan ahli bahasa dengan masing-masing 

persentase sebesar 84.70%, 89.09%, dan  90%. Adapun skor 

yang diberikan oleh pendidik sebesar  90% dan uji coba 

yang dilakukan pada kelompok kecil dan kelompok besar 

dengan skor rata-rata 80,5% dengan kategori sangat 

menarik.  

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan 

tentang pengembangan modul pembelajaran yang berbasis 

dengan nilai-nilai karakter yang sudah dijelaskan, penelitian ini 

bukanlah yang pertama dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk 

melengkapi, menyempurnakan, dan membahas penelitian yang 

sebelumnya belum terbahas. Terdapat perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Perbedaan penelitian terletak pada isi dalam modul pembelajaran 

yang bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat dan subjek 

penelitian dilakukan di kelas IV serta berfokus pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk persamaannya 

adalah sama-sama membahas mengenai modul pembelajaran 

yang bermuatan nilai-nilai karakter. Peneliti berharap dengan 

penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pendidik dan peserta didik  dan diharapkan dapat membantu 
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peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan nilai karakter 

yang baik. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

skripsi ini, maka penulis akan membaginya ke dalam beberapa 

bagian yaitu bagian awal, bagian subtansi (inti), dan bagian akhir.  

Bagian awal berisi tentang sampul (cover), halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orsinalitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan 

daftar gambar. 

Bagian subtansi (inti) merupakan isi skripsi yang terdiri dari 

lima bab yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, manfaat pengembangan, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II berisi tentang landasan teori berupa deskripsi 

teori dari penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan 

dengan pengembangan modul pembelajaran Bahasa 

Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat 

kelas IV SD/MI, dan teori-teori tentang pengembangan 

model.  

3. BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

tempat dan waktu penelitian pengembangan, desain 

penelitian pengembangan, prosedur penelitian 

pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, 

subjek uji coba penelitian pengembangan, instrumen 

penelitian, uji coba produk, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi deskripsi hasil penelitian pengembangan, 
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deskripsi dan analisis data hasil uji coba serta kajian 

produk akhir. 

5. BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi 

Pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar rujukan 

dan juga lampiran-lampiran sebagai bukti telah melakukan 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Modul 

a. Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Modul dirancang 

secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan 

dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan 

memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan 

tertentu agar peserta didik menguasai kompetensi yang 

diajarkan.
1
 Modul digunakan dalam proses pembelajaran 

guna membantu peserta didik belajar secara mandiri dan 

tanpa atau dengan bantuan dari guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Menurut Sabri, modul merupakan salah satu unit 

lengkap yang terdiri dari serangkaian kegiatan belajar yang 

disusun untuk membantu peserta didik  mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. Mulyasa menuturkan  bahwa 

modul merupakan bahan ajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan 

dirancang secara sistematis untuk membantu siswa 

mencapai tujuan belajar. Tujuan utama pembelajaran 

dengan modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, 

fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara 

optimal.
2
 

 

 

 

                                                             
1Sirate, Pengembangan Modul Pembelajaran..., 319. 
2
Muhammad Wahyu Setiyadi, Ismail dan Hamsu Abdul Gani, 

”Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Pendakatan Saintifik Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”  Journal of Educational Science and Technology 

3, no. 2,  (2017): 104, https://doi.org/10.26858/est.v3i2.3468.  
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Menurut Depdiknas, modul harus disusun dengan 

mencakup setidaknya terdiri dari: petunjuk belajar untuk 

guru dan siswa, kompetensi yang akan dicapai, isi materi, 

informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja dapat 

berupa Lembar Kerja (LK), evaluasi dan balikan terhadap 

hasil evaluasi.
3
 Sebuah modul akan lebih bermanfaat 

apabila dapat dipahami, menarik, dan mudah untuk 

digunakan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan salah satu bentuk 

bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menarik 

untuk  memudahkan peserta didik untuk belajar secara 

mandiri (self instructional). Sehingga modul harus 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menarik, 

dan mencakup isi materi, metode, dan evaluasi agar nilai 

kebermanfaatan penggunaan modul dapat dirasakan oleh 

peserta didik.  
 

b. Karakteristik Modul 

Daryanto menunturkan bahwa untuk menghasikan 

modul yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik, setidaknya ada lima karakteristik yang terpenuhi saat 

menghasilkan sebuah modul, yaitu:
4
 

1) Self Instruction 

Pada karakteristik ini, peserta didik mampu untuk 

belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada guru. 

Sehingga dalam karakteristik ini modul harus: 

a) Terdapat tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat 

menggambarkan pencapaian kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. 

                                                             
3
Inawati dan Muhamad Doni Sanjaya, “Pengembangan Bahan Ajar 

Membaca Cepat dan Pemahaman Untuk Kelas V SD,” Jurnal Seminar Nasional 
Pendidikan Bahasa Indonesia 1, no. 1, (2017): 115. 

4Rio Septora, “Pengembangan Modul Dengan Menggunakan Pendekatan 

Saintifik Pada Kelas X Sekolah Menengah Atas,” Jurnal Lentera Pendidikan Pusat 

Penelitian 2, no. 1, (2017): 88-89, http://dx.doi.org/10.24127/jlplppm.v2i1.494. 

http://dx.doi.org/10.24127/jlplppm.v2i1.494
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b) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam 

unit-unit kegiatan yang kecil dan spesifik. 

Sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas. 

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung 

kejelasan pemaparan materi pembelajaran. 

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya 

yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan 

peserta didik. 

e) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait 

dengan suasana, tugas konteks kegiatan dan 

lingkungan peserta didik. 

f) Menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif. 

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran. 

h) Terdapat instrumen penilaian, yang 

memungkinkan peserta didik melakukan penilain 

secara mandiri (self assessment). 

i) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik. 

j) Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/ 

referensi yang mendukung materi pembelajaran. 

 

2) Self Contained 

Pada karakteristik ini dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mempelajarai materi pembelajaran secara tuntas. 

Seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat didalam satu 

modul secara utuh. Kompetensi atau subkompetensi 

harus dikuasai oleh peserta didik. 

 

3) Stand Alone 

Karakteristik modul yang ketiga yaitu stand alone 

atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul 

yang tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau 

tidak menggunakan bahan ajar/media secara bersama-

sama. Jika peserta didik masih menggunakan atau 

tergantung bahan ajar lain tidak dikategorikan sebagai 

modul yang berdiri sendiri. 
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4) Adaptif 

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Modul tersebut harus menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

fleksibel digunakan dimanapun. 

 

5) User Friendly 

User friendly atau bersahabat merupakan salah satu 

karakteristik modul. Modul hendaknya memenuhi 

kaidah user friendly atau bersahabat dengan 

pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi 

yang tampil bersifat membantu dan bersabahat dengan 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon, mengakses sesuai keinginan.  
 

c. Komponen-Komponen Modul 

Dalam proses penyusunan modul agar menjadi 

modul pembelajaran yang baik, maka hal penting harus 

mengenal unsur-unsurnya yaitu pedoman pendidik, lembar 

kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembaran kerja, 

lembaran tes, kunci lembaran tes. Adapun paparan 

komponen-komponen modul sebagai berikut:
5
 

1) Pedoman Pendidik 

Pedoman pendidik berisi petunjuk-petunjuk 

pendidik agar pengajaran dapat dilaksanakan secara 

efisien, juga memberi penjelasan tentang: a) macam-

macam yang harus dilakukan oleh pendidik, b) waktu 

yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu, c) 

alat-alat pelajaran yang harus digunakan, d) petunjuk-

petunjuk evaluasi. 

 

 

 

                                                             
5Suleha, “Pengembangan Modul Pembelajaran Mata Pelajaran Produktif 

Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Siswa Usaha Perjalanan Wisata di SMK 

Negeri 1,” Jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur 13, no. 2, (2019): 87-88. 
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2) Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Lembar kegiatan menyajikan materi pelajaran yang 

harus dikuasai oleh peserta didik dan pelajaran juga 

disusun secara teratur langkah demi langkah sehingga 

dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik. Dalam 

lembaran kegiatan, tercantum pada kegiatan-kegiatan 

yang harus dilakukan peserta didik, seperti mengadakan 

percobaan, membaca kamus, dan sebagainya. 

 

3) Lembar Kerja 

Lembar kerja ini menyertai lembar kegiatan 

peserta didik, digunakan untuk menjawab atau 

mengerjakan soal-soal tugas atau masalah yang harus 

dipecahkan. 

 

4) Kunci Lembar Kerja 

Bertujuan agar peserta didik dapat mengevaluasi 

(mengoreksi) sendiri hasil pekerjaan, apabila peserta 

didik membuat kesalahan dalam pekerjaannya maka 

dapat meninjau kembali pekerjaannya. 

 

5) Lembar Tes 

Setiap modul disertai lembaran tes, yaitu alat 

evaluasi yang digunakan sebagai alat pengukur 

keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan yang telah 

dirumuskan dalam modul itu. Jadi lembaran tes berisi 

soal-saol untuk menilai keberhasilan peserta didik 

dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul 

tersebut. 

 

6) Kunci Jawaban Tes 

Kunci jawaban tes sebagai alat koreksi sendiri 

terhadap penilaian yang dilaksanakan. 
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d. Langkah-Langkah Penyusunan Modul 

Modul pembelajaran disusun berdasarkan prinsip-

prinsip pengembangan suatu modul. Langkah-langkah 

yang telah ditentukan harus dipenuhi dalam pembuatan 

suatu produk. Menurut Daryanto bahwa modul memiliki 

langkah-langkah yang perlu dicapai dalam pembuatan 

modul antara lain:
6
 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul menurut Daryanto 

merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP 

untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan 

oleh peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang 

telah diprogramkan. Tujuan dari langkah analisis 

kebutuhan adalah untuk mengetahui dan menetapkan 

jumlah dan judul modul harus dikembangkan dalam 

satuan program tertentu. Satuan program dapat 

diartikan sebagai satu tahun pelajaran, satu semester, 

satu mata pelajaran, dan lain sebagainya. 

 

2) Desain Modul 

Desain penulisan modul yang dimaksud yaitu 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun oleh pendidik. Strategi pembelajaran dan media 

yang digunakan, garis besar pembelajaran dan metode 

penilaian termuat di dalam RPP. Dengan demikian, 

RPP digunakan sebagai desain dalam penyusunan suatu 

modul. 

 

3) Implementasi 

Implementasi modul dalam kegiatan belajar 

dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan 

dalam modul. Bahan, alat media, dan lingkungan 

belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran 

diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran 

                                                             
6Septora, Pengembangan Modul Dengan..., 88. 
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dapat tercapai. Strategi pembelajaran secara konsisten 

sesuai dengan skenario yang ditetapkan. 

 

4) Penilaian 

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah 

mempelajari seluruh materi yang ada di modul tersebut. 

Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah 

dirumuskan di dalam modul. Penilaian hasil belajar 

dilakukan menggunakan instrumen yang telah 

dirancang atau disiapkan pada saat penulisan modul. 

 

5) Evaluasi dan Validasi 

Modul yang telah dan masih digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, secara periodik harus dilakukan 

evaluasi dan validasi. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui dan mengukur implementasi pembelajaran 

dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain 

pengembangan. Sedangkan validasi merupakan proses 

untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi 

yang menjadi target belajar. Jika hasil validasi 

menyatakan bahwa modul tidak valid, maka modul 

tersebut perlu diperbaiki hingga menjadi valid dan 

layak digunakan.  

 

6) Jaminan Kualitas 

Untuk menjamin bahwa modul yang disusun telah 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses 

pembuatannya perlu dipantau untuk meyakinkan bahwa 

modul tersebut telah disusun sesuai dengan desain yang 

telah ditetapkan. Modul yang dihasilkan perlu diuji 

apakah telah memenuhi setiap elemen mutu yang 

berpengaruh terhadap kualitas suatu modul. 

 

 

 



24 
 

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Modul 

Dalam penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran terdapat kelebihan dan kelemahan.
7
 

Kelebihan menggunakan modul dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Modul dapat memberikan umpan balik sehingga peserta 

didik mengetahui kekurangannya dan segera melakukan 

perbaikan. 

2) Terdapat tujuan pembelajaran yang jelas sehingga 

kinerja peserta didik untuk belajar menjadi terarah 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Modul yang didesain menarik, mudah untuk dipelajari, 

dan dapat menjawab kebutuhan tentu akan 

menimbulkan motivasi peserta didik untuk belajar. 

4) Modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat 

dipelajari oleh peserta didik dengan cara dan kecepatan 

yang berbeda. 

5) Kerja sama dapat terjalin karena dengan modul 

persaingan dapat diminimalisir antar peserta didik. 

6) Remidi dapat dilakukan karena modul memberikan 

kesempatan yang cukup bagi peserta didik untuk dapat 

menemukan sendiri kelemahannya berdasarkan evaluasi 

yang diberikan. 

 

Selain terdapat kelebihan, modul juga memiliki 

beberapa kelemahan.  Morrison, Ross, dan Kemp 

mengemukakan beberapa kelemahan modul, yaitu: 

1) Interaksi antar peserta didik berkurang sehingga perlu 

jadwal tatap muka atau kegiatan kelompok. 

2) Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan 

membosankan karena itu perlu permasalahan yang 

menantang, terbuka, dan bervariasi. 

                                                             
7
Angga Ramadhany dan Erlina Prihatnani, “Pengembangan Modul 

Aritmatika Sosial Berbasis Problem Based Learning Bagi Siswa SMP,” Cendikia: 

Jurnal Pendidikan Matematika  04, no. 1, (2020): 215, 

 https://doi.org/10.31004/cendekia.v4i1.155. 

https://doi.org/10.31004/cendekia.v4i1.155
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3) Kemandirian yang bebas menyebabkan peserta didik 

tidak disiplin dan menunda mengerjakan tugas karena 

itu perlu membangun budaya belajat dan batasan waktu. 

4) Perencanaan harus matang, memerlukan kerja sama tim, 

memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber, dan 

lainnya. 

5) Persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal 

bila dibandingkan dengan metode ceramah. 

 

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
8
 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
9
 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, 

mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Lickona 

mengungkapkan bahwasannya dalam pendidikan karakter 

diinginkan terbentuknya anak yang mampu menilai apa 

                                                             
8Intan Permata Sari Harahap, Arsip Perangin-Angin, dan Nurul Hasanah, 

“Hubungan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII 
di SMP Yayasan Pendidikan Esa Prakarsa Tahun Pelajaran 2018/2019,” Jurnal 

Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan 8, no. 2, (2019): 128, 

https://doi.org/10.37755/jspk.v8i2.192. 
9Mardiyah, Nilai-Nilai Pendidikan..., 34. 

https://doi.org/10.37755/jspk.v8i2.192
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yang baik, memelihara secara tulus apa yang dikatakan 

baik itu, dan mewujudkan apa yang diyakani baik itu.
10

 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

bertujuan untuk memberikan tuntunan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan nilai-nilai dan karakter yang telah 

tertanam pada masing-masing dirinya secara sadar baik di 

sekolah ataupun di lingkungan sekitar.
11

 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insal kamil.
12

 

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa 

pendidikan karakter merupakan pembentukan tingkah laku 

yang sesuai dengan kaidah norma-norma yang belaku yang 

dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi 

individu yang baik. Pendidikan karakter adalah pendidikan 

sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan ke arah 

manusia beradab. Oleh sebab itu, pendidikan karakter 

memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini 

hingga dewasa 

b. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah untuk 

mengurangi pemerosotan moral yang terjadi pada peserta 

didik. Terdapat fungsi diadakan pendidikan karakter, 

yaitu:
13

 

                                                             
10

Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 

Cet. ke-7 (Bandung: Remaja Rodsakarya, 2019), 50. 
11Ernawati, “Menumbuhkan Nilai Pendidikan Karakter Anak SD Melalui 

Dongeng (Fabel) Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia,” Terampil: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 4 no. 1, (2017): 120, 

https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.1808. 
12Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis 

Multidimensional, Cet. ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 70. 
13Nur Nisai Muslihah, “Kajian Nilai Budaya dalam Mite Silampari Sebagai 

Alternatif Materi dalam Pendidikan Karakter,” Prosiding Seminar Nasional Bulan 

Bahasa, (2019): 177. 

https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.1808
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1) Pendidikan karakter memiliki fungsi untuk membentuk 

dan mengembangkan potensi manusia atau warga 

negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, 

dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup 

Pancasila. 

 

2) Pendidikan karakter berfungsi untuk memperbaiki 

karakter manusia dan warga negara Indonesia yang 

bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga satuan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam 

pengembangan potensi manusia atau warga negara 

menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan 

sejahtera. 

 

3) Pendidikan karakter berfungsi untuk memilih nilai-

nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai 

budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter 

manusia dan warga negara Indonesia agat menjadi 

bangsa yang bermartabat. 

 

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter hakikatnya 

membentuk perilaku yang baik dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan karakter 

sebagai berikut:
14

 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta 

didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik 

yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan 

tradisi budaya bangsa yang religius. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab 

peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 

                                                             
14Munjiatun, “Penguatan Pendidikan Karakter,” Jurnal Kependidikan 6, no. 

2, (2018): 340, https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1924. 

https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1924


28 
 

 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan 

kebangsaan. 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh 

kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan butuh kekuatan (dignity). 

 

d. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Pembentukan karakter dilakukan sebagai usaha 

untuk membentuk watak dan perilaku warga negara 

dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang tercermin dari 

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Terdapat 18 nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam 

proses pembelajaran untuk membentuk karakter peserta 

didik, yaitu:
15

 

 

Tabel 1 

Nilai Pendidikan Karakter 

 

No Nilai Deskripsi 

1.  Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukum 

dengan pemuluk agama lain. 

2.  Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipervaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3.  Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

 

                                                             
15Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI, Edisi 1 (Yogyakarta: 

Garudhawaca, 2018), 260-261. 
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4.  Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5.  Kerja Keras Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

6.  Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara arau hasil dari sesuatu 

yang yelah dimiliki. 

7.  Mandiri Sikap dan perilaki yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8.  Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hal dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9.  Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendlaam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10.  Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11.  Cinta Tanah Air Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang nemempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12.  Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

bergina bagi masyarakat, dan  mengakui 

serta menghormati keberhasilan ornag lain 

13.  Bersahabat/ 

Komunikatif 

Sikap dan tidakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilka sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

14.  Cinta Damai  Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuj menghasilkan sesuautu yang 

begruna bagi masyarakat, dan mengajui 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 
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15.   Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagaibacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16.  Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang terjadi. 

17.  Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18.  Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Indonesian Haritage Foundation (IHF) telah 

merumuskan dan mengemukakan bahwa ada sembilan nilai 

karakter dasar yang selayaknya diajarkan kepada anak-

anak, yaitu:
16

 

Tabel 2 

Nilai-Nilai Karakter Menurut Indonesia Haritage Foundation 

(IHF) 

No Karakter 

1.  Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya  

2.  Kemandirian dan tanggung jawab  

3.  Kejujuran dan bijaksana  

4.  Hormat dan sopan santun  

5.  Dermawan, suka menolong dan gotong royong  

6.  Percaya diri, kreatif dan bekerja keras  

7.  Kepemimpinan dan keadilan 

8.  Baik hati dan rendah hati 

9.  Toleransi dan kedamaian  

 

                                                             
16Dessy Fatmasari, Internalisasi 9 Pilar Karakter Bagi Anak Usia DIni, 

Edisi 1 (Purwokerto: Pustaka Senja, 2020), 31. 
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Grand Design Pendidikan Karakter 

mengungkapkan nilai-nilai yang terutama akan 

dikembangkan dalam budaya pendidikan formal dan 

norformal, dengan penjelasan sebagai berikut:
17

 

 

Tabel 3 

Nilai-Nilai Karakter Berdasarkan Grand Design Pendidikan 

Karakter 
 

No Nilai Deskripsi 

1.  Jujur Menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten 

antara apa yang dikatakan dan dilakukan 

(berintegritas), berani karena benar, dapat 

dipercaya (amanah, trustworthiness), dan tidak 

curang (no cheating). 

2.  Tanggung 

Jawab 

Melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan 

etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik (giving the best), 

mampu mengontrol diri dan mengatasi stress, 

berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan 

keputusan yang diambil. 

3.  Cerdas Berpikir secara cermat dan tepat, bertindak 

dengan penuh perhitungan, rasa ingin tahu yang 

tinggi, berkomunikasi efektif dan empatik, 

bergaul secara santun, menjujung tinggi 

kebenaran dan kebajikan, mencintai Tuhan dan 

lingkungan. 

4.  Sehat dan 

Bersih 

Menghargai ketertiban, keteraturan, 

kedisiplinan, terampil, menjaga diri dan 

lingkungan, menerapkan pola hidup seimbang. 

5.  Peduli Memperlakukan orang lain dengan sopan, 

bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, 

tidak suka menyakiti orang lain, mau berbagi, 

tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil 

keuntungan dari orang lain, mampu bekerja 

sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, 

menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, 

cinta damai dalam menghadapi persoalan.  

                                                             
17

Samani, Konsep dan Model Pendidikan..., 51. 
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6.  Kreatif Mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, 

luwes, kritis, berani mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat, menampilkan sesuatu 

luar biasa (unik), memiliki ide baru, ingin terus 

berubah, dapat membaca situasi dan 

memanfaatkan peluang baru. 

 

7.  Gotong 

Royong 

Mau bekerja sama dengan baik, berprinsip 

bahwa tujuan akan lebih mudah dan cpat 

tercapai jika dikerjakan bersama-sama, tidak 

memperhitungkan tenaga untuk saling berbagi 

dengan sesama, mau mengembangkan potensi 

diri untuk dipakai saling berbagi agar 

mendapatkan hasil yang terbaik, tidak egoistis 

 

Usaha tersebut dilakukan dengan harapan peserta 

didik dapat menjadi peserta yang memiliki karakter dan 

jiwa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

berbudi pekerti luhur, toleran, bergotong royong yang 

dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Nilai-nilai karakter yang temuat dalam modul 

pembelajaran diambil berdasarkan teori dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesian Haritage 

Foundation, dan Grand Design Pendidikan Karakter. Nilai-

nilai karakter yang temuat dalam modul pembelajaran 

yaitu kerja keras, ulet, hormat, santun, religius, disiplin, 

tangguh, kasih sayang, adil, peduli sosial, jujur, tanggung 

jawab, kreatif, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, kerja 

sama, komunikatif, mandiri, dan menghargai prestasi. 
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3. Sastra Anak 

a. Pengertian Sastra Anak 

Sastra merupakan ungkapan perasaan seseorang 

yang dituangkan dalam sebuah cerita yang dikemas secara 

manarik. Kurniawan menuturkan bahwa sastra anak 

merupakan sebuah karya sastra yang ceritanya 

berhubungan dengan dunia anak-anak dan bahasa yang 

digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan 

emosional anak.
18

 

Sastra anak merupakan karya yang dari segi bahasa 

memiliki nilai-nilai estetis (keindahan) dan dari segi isi 

mengandung nilai-nilai yang dapat memperkaya 

pengalaman rohani bagi kalangan anak-anak. Menurut 

Pramuki sastra anak adalah karya sastra (prosa, puisi, dan 

drama) yang isinya mengenai anak-anak, baik itu 

kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, dan perkembangan 

anak-anak.
19

 

Menurut Solchan menyatakan bahwa sastra anak 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) sastra anak-anak 

adalah sastra yang ditulis oleh pengarang yang usianya 

remaja atau dewasa yang isi dan bahasanya 

mencerminkan corak kehidupan dan kepribadian anak, 

dan 2) sastra anak-anak adalah sastra yang ditulis oleh 

pengarang yang usianya masih tergolong anak-anak yang 

isi dan bahasannya mencerminkan corak kehidupan dan 

kepribadian anak.
20

 

Menurut Hunt mendefinisikan sastra anak sebagai 

buku bacaan yang dibaca oleh, yang secara khusus cocok 

untuk, dan yang secara khusus pula mumuaskan 

sekelompok anggota yang disebut anak-anak. Jadi sasta 

                                                             
18Citra Nur Faidah, “Dekonstruksi Sastra Anak: Mengubah Paradigma 

Kekerasan dan Seksualitas Pada Karya Sastra Anak Idonesia,” Jurnal Kredo 2, no. 1, 

(2018): 126, https://doi.org/10.24176/kredo.v2i1.2458. 
19St. Y. Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Cet. ke-1, 

Edisi III  (Surakarta: UNS Press, 2017), 121. 
20Nurul Hidayah dan Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar, Edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), 

146. 

https://doi.org/10.24176/kredo.v2i1.2458
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anak adalah buku bacaan yang sengaja ditulis untuk 

dibaca anak-anak. Isi buku tersebut harus sesuai dengan 

minat dan dunia anak-anak, sesuai dengan tingkat 

perkembangan emosional dan intelektual anak-anak, 

sehingga dapat memuaskan mereka.
21

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sastra anak merupakan karya yang ditunjukan untuk anak-

anak dengan isi karya yang dikemas secara imajinatif 

berdasarkan pelukisan atau pembayangan kehidupan 

anak-anak. Isi dari karya sastra anak harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan emosional dan intelektual anak 

sehingga dapat diterima anak  dan dipahami dengan baik.  

 

b. Jenis-Jenis Sastra Anak 

Sastra anak dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu, puisi, prosa, dan drama. 

1) Puisi 

Puisi merupakan salah satu karya sastra yang 

terwujud dalam serangkaian kata dalam bait yang 

memperhatikan rima dan irama dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan indah. Menurut Sudjiman 

menyatakan bahwa puisi adalah ragam sastra yang 

bahasnya terikat oleh irama, mantra, ria, serta 

penyusunan larik dan bait. Puisi sebagai suatu karya 

sastra seni terdiri atas berbagai ragam. Waluyo 

mengklasifikasikan puisi berdasarkan cara penyair 

mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak 

disampaikan, terbagi dalam puisi naratif, puisi lirik, 

dan puisi deskriptif.
22

 Puisi anak hadir dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana dan memuat 

hal-hal yang dekat dengan dunia anak-anak. 

 

                                                             
21Edy Suprayetno, “Upaya Menumbuhkembangkan Kepribadian Anak 

Melalui Cerita Fiksi di SD Muhammadiyah 36 Medan,” dalam Proceeding IcoLLiT 

(International Conference on Language, Literature and Teaching (Proceeding of The 
1st IcoLLit : 2017), 775, http://hdl.handle.net/11617/8931. 

22Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra..., 122. 

http://hdl.handle.net/11617/8931
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2) Prosa 

Prosa merupakan salah satu karya sastra berupa 

karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya 

baris, suku kata, dalam setiap baris serta tak terikat  

rima dan irama seperti halnya puisi. Jenis tulisan 

prosa biasanya suatu fakta atau ide. Karya sastra fiksi 

atau biasa disebut cerita rekaan, merupakan salah satu 

karya sastra yang beragam prosa. Sejalan dengan 

pendapat Aminuddin bahwa prosa diksi adalah 

kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku 

tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan 

rangakaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil 

imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu 

cerita. Prosa fiksi anak-anak sebagai salah satu karya 

sastra yang dirangkai dari paragraf demi paragraf dan 

mengaitkannya dengan unsur-unsur tempat, waktu, 

suasana, kejadian, alur peristiwa, selalu berdasarkan 

tema cerita tertentu yang diperoleh secara imajinatif.
23

 

 

3) Drama 

Istilah drama berasal dari bahasa Yunani yaitu 

draomai yang berarti gerak, atau action dalam bahasa 

Inggris. Nilai esensi drama yaitu gerakan yang 

fungsinya untuk menyatakan perbuatan manusia. 

Menurut Hasanuddin menyatakan bahwa drama 

adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang 

dipentaskan. Drama sebagai karya sastra yang 

mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para 

tokohnya.  Drama merupakan salah satu karya sastra 

yang dipakai sebagai medium pengungkapan gagasan 

atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku 

dan adegan yang tujuan utamanya akan 

dipertunjukkan.
24

 

                                                             
23Ibid., 123 
24Farid Ibnu Wahid dan Ilmi Solihat, “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Mengapresiasi Drama Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
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c. Ciri-Ciri Sasra Anak 

Riris K. Toha-Sarumpaet mengemukakan bahwa 

ada tiga ciri yang membedakan sastra anak dengan sastra 

dewasa, sebagai berikut:
25

 

1) Unsur Pantangan 

Unsur pantangan merupakan unsur yang secara 

khusus berkenaan denngan tema dan amanat. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa sastra anak mengindari 

atau pantangan terhadap persoalan-persoalan yang 

mangkut masalah seks, cinta yang erotis, dendam 

yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka 

buruk, kecurangan yang jahat dan masalah kematian. 

 

2) Penyajian dengan Gaya Secara Langsung 

Penyajian cerita dalam sastra anak  cenderung 

beralur datar dan isi ceritanya pun tidak berbelit-belit. 

Hal ini dapat dirumuskan bahwa cerita anak harus 

dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju  

sasaran langsung serta jelas sebab-sebabnya. Dalam 

unsur ceritapun disajikan dialog, sehingga dapat 

menggambarkan tokoh-tokoh yang jelas, baik sifat, 

peran, dan fungisnya dalam cerita. 

 

3) Fungsi Terapan 

Fungsi terapan memberikan pesan dan ajaran bagi 

anak-anak. Fungsi terapan adalah sajian cerita yang 

harus bersifat informatif dan mengandung unsur-

unsur yang bermanfaat baik untuk pengetahuan 

umum, keterampilan khusus, maupuan untuk 

pertumbuhan anak. 

 

 

 

                                                                                          
FKIP Untirta Melalui Video Pementasan Drama,” Jurnal Membaca 1, no. 5, (2020): 

16, http://dx.doi.org/10.30870/jmbsi.v5i1.8073. 
25Munaris, “Sastra Anak Sebagai Sarana Pendidikan Karakter di Sekolah,” 

Kata: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya , (2020): 3. 

http://dx.doi.org/10.30870/jmbsi.v5i1.8073
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d. Manfaat Sastra Anak 

Sastra anak dapat berkontrubusi dalam proses 

perkembangan anak. Sastra anak juga dapat digunakan 

sebagai salah satu cara untuk menanamkan dan 

mengembangkan serta melesatarikan nilai-nilai yang baik 

dalam kehidupana keluarga, masyarakat dan bangsa. 

Cerita yang terkandung dalam karya sastra anak dapat 

mengisi ruang imajanasi dan pengalaman batin anak-anak, 

sehingga mereka tergerak untuk menyatakan berbagai 

emosinya, mengekspresikan empatinya kepada orang lain, 

serta mengembangkan berbagai perasaan yang dirasakan. 

Pengalaman bersastra akan diperoleh anak-anak 

dari manfaat yang dikandung sebuah karya sastra lewat 

unsur intrinsik di dalamnya yaitu:
26

 

1) Memberikan kesenangan, kegembiraan, dan 

kenikmatan bagi anak-anak. 

2) Mengembangkan imajinasi anak dan membantu 

mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, 

kehidupan, pengalaman atau gagasan dengan berbagai 

cara. 

3) Memberikan pengalaman baru seolah dirasakan dan 

dialaminya sendiri. 

4) Mengembangkan wawasan kehidupan anak menjadi 

perilaku kemanusiaan. 

5) Menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap 

pengalaman universal. 

6) Meneruskan warisan sastra. 

Selain nilai instrinsik sastra anak juga bernilai 

secara ekstrinsik yang bermanfaat untuk perkembangan 

anak terutama dalam hal: 

1) Perkembangan bahasa. 

2) Perkembangan kognitf. 

3) Perkembangan kepribadian. 

4) Perkembangan sosial. 
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Dengan menggunakan sastra anak sebagai bahan 

bacaan untuk peserta didik maka imajinasi, fantasi, dan  

daya kognisi anak akan berkembang sehingga akan 

memunculkan daya kreativitas dalam diri peserta didik. 
 

4. Cerita Rakyat 

a. Pengertian Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan sastra 

dan budaya Indonesia yang berkembang di masyarakat. 

Cerita rakyat biasanya mengisahkan sebuah kejadian 

sesuatu atau mengisahkan sejarah dari sebuah tempat atau 

daerah. Menurut Nurgiyantoro menyatakan bahwa cerita 

rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan 

berkembang secara turun temurun dalam masyarakat pada 

masa lampau sebagai sarana untuk memberikan pesan  

moral.
27

 

 Liaw Yock Fang menuturkan bahwa cerita rakyat 

merupakan sastra rakyat yang berupa sastra lisan yang 

hidup di tengah masyarakat dan diceritakan dari mulut ke 

mulut (lisan) dari generasi ke generasi.
28

 Cerita rakyat 

yang berkembang di masyarakat dapat berupa cerita, 

ungkapan, peribahasa, kepercayaan, dan lain sebagainya. 

Carita rakyat juga dapat didefinisikan sebagian semua 

bentuk narasi yang tertulis atau lisan yang ada terus 

menurus sepanjang tahun. Definisi ini mencakup syair 

kepahlawanan, balada, legenda, dan lagu-lagu rakyat 

sebagaimana dongeng atau cerita binatang.
29

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di 

masyarakat yang diceritakan dan diwariskan secara turun 

menurun melalui penuturan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan yang mengandung pesan moral di dalamnya.  

                                                             
27Gegana Jayapada, Faisol, dan Binti Mariatul Kiptiyah, “Kearifan Lokal 

Dalam Cerita Rakyat Sebagai Media Pendidikan Karakter Untuk Membentuk Literasi 

Moral Siswa,” Jurnal Bibliotika 1, no. 2,  (2017): 61, 

http://dx.doi.org/10.17977/um008v1i22017p060. 
28

Muslihah, Kajian Nilai Budaya..., 176. 
29Hidayah, Pembelajaran Bahasa dan Sastra..., 157. 
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b. Jenis-Jenis Cerita Rakyat 

William R. Bascon  mengemukakan bahwa  

1) Mite (Myth) 

Mite merupakan cerita rakyat mengenai dewa-

dewa dan pahlawan-pahlawan yang dipuja-puja. 

Cerita mite juga mendukung sistem kepercayaan  atau 

agama. Cerita mite biasanya menceritakan tentang 

manusia suci atau memiliki kemampuan supranatural 

atau bisa juga manusia setengah dewa. Cerita mite 

juga bisa dikaitkan dengan cerita tentang berbagai 

peristiwa dan kekuatan, asal usul, tempat, atau tingkah 

laku manusia.
30

 

 

2) Legenda (Legend) 

Legenda merupakan salah satu prosa rakyat yang 

dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu 

kejadian yang sungguh pernah terjadi. Menurut 

Suartina menyatakan bahwa legenda dapat juga 

disebut sejarah kolektif, yang keberadaannya tidak 

dapat dibuktikan karena tidak ada secara nyata atau 

tertulis  pembuktiannya. Legenda menjadi salah satu 

cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat 

dan dianggap pernah terjadi. Suartina membagi 

legenda menjadi empat golongan, yaitu: a) legenda 

keagamaan, b) legenda kegaiban, c) legenda 

perseorangan, dan d) legenda lokal.
31

 

 

3) Dongeng (Folktale) 

Danandjaja menuturkan bahwa dongeng adalah 

cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar 

terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, 

walaupun banyak juga melukiskan kebenaran, 

berisikan pelajaran moral, atau bahkan sindiran. 

                                                             
30Muslihah, Kajian Nilai Budaya..., 176. 
31Indah Ika Noviyanti, Rifnida, dan Hastuti, “Kemampuan Menulis Kembali 

Legenda yang Dibaca Siswa Kelas VII Semester Genap SMPN 23 Bandar Lampung,” 

Warahan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 1, no. 2 (2019): 6. 
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Dongeng biasanya cerita yang berbentuk fantasi dan 

kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Kategori 

dongeng berupa cerita jenaka, cerita pelipu lara, cerita 

binatang, dan sebaginya. Masyarakat menganggap 

bahwa dongeng merupakan cerita tentang binatang 

yang dapat berbicara seperti halnya manusia.
32

 

 

c. Ciri-Ciri Cerita Rakyat 

Menurut Saputra cerita rakyat memiliki ciri-ciri di 

dalamnya. Adapun ciri-ciri cerita rakyat sebagai berikut:
33

 

1) Disampaikan turun temurun. 

2) Tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. 

3) Kaya akan nilai-nilai luhur. 

4) Bersifat tradisional. 

5) Memiliki banyak versi dan variasi. 

6) Mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau 

cara pengungkapkannya. 

7) Bersifat anonim, artinya nama pengarang tidak ada. 

8) Berkembang dari mulut kemulut. 

9) Disampaikan secara lisan. 

 

d. Fungsi Cerita Rakyat 

Cerita rakyat memiliki empat fungsi yang 

dikemukakan oleh William R. Bascom.
34

 Adapun empat 

fungsi tersebut, yaitu: 

                                                             
32Robiatul Munajah, “Nilai Moral Dalam Folklor Legenda Batu Qur’an,” 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2, no. 1, (2018): 59,  
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“Struktur dan Fungsi Cerita Rakyat Benayuk Versi Desa Sepala Dalung Kabupaten 

Tana Tidung: Kajian Strukturalisme Naratologi,” Jurnal Imu Budaya 3 no. 4, (2019): 

446,http://dx.doi.org/10.5281/ilmubudaya.v3i4.2383. 
34Munajah, Nilai Moral Dalam Folklor..., 61. 
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1) Cerita rakyat dapat mencerminkan angan-angan 

kelompok.  Peristiwa yang diungkapkan dalam cerita 

ini hanyalah merupakan dalam cerita ini sulit terjadi 

dalam kenyataan hidup sehari-hari.  

2) Cerita rakyat dapat digunakan sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata dan lembaga kebudayaan. 

3) Cerita rakyat berfungsi sebagai alat pendidikan budi 

pekerti kepada anak-anak atau sebagai tuntunan 

hidup. 

4) Cerita rakyat berfungsi sebagai alat pemeriksa dan 

pengawas agar norma-norma masyarakat dapat 

dipatuhi. 

 

B. Teori-Teori Tentang Pengembangan Model 

Penelitian yang dilakukan dalam dunia pendidikan terdapat 

berbagai jenisnya salah satunya yaitu penelitian pengembangan 

atau research and development (R&D). Metode penelitian 

research and development (R&D) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan metode tersebut.
35

 Produk yang dihasilkan dari 

penelitian pengembangan dapat berupa, motode pembelajaran, 

media pembelajaran, modul pembelajaran, dan lembar kerja 

peserta didik. Dalam penelitian R&D (research and development) 

terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengembangkan sebuah produk sebagai berikut: 

1. Model Define, Design, Development, Dessemination (4D) 

Model Define, Design, Development, Dessemination (4D) 

diperkenalkan oleh Thiagaranajan. Langkah-langkah dalam 

menggunakan metode penelitian 4D dimulai dari tahap difene 

yang dilakukan untuk menganalisis kebutuhan guru dan siswa 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan angket. 

Tahap kedua yaitu design yang dilakukan untuk merancang 

perangkat pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu tahap 

development dilakukan untuk memvalidasi draft produk yang 
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Hanafi, “Konsep Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan,” Saintifika 

Islamica: Jurnal Kajian Keislaman 4, no. 2, (2017): 130. 
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divalidasi oleh para ahli. Tahap terakhir dari metode 4D yaitu 

dessemination merupakan tahap untuk menyebarluaskan 

produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan.
36

 

 

2. Model ADDIE 

Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry dengan 5 

tahapan yaitu analysis, design, development, implementation, 

and evaluations. Tahapan analysis dilakukan guna 

menganalisi masalah atau ketimpangan sebuah metode, model 

atau bahan ajar pembelajaran sehingga perlu dilakukannyan 

pengembangan. Tahapan design dilakukan dengan tujuan 

merancang skenario dari proses pengembangan dapat berupa 

merancang kegiatan pembelajaran, merancang perangkat 

pembelajaran, merancang materi pembelaaran hingga 

merancang alat untuk mengevaluasi. Tahapan development 

dilakukan dengan merialisasikan rancangan produk yang telah 

dibuat pada tahapan design sehingga produk tersebut siap 

untuk diimplementasikan. Tahapan implementation dilakukan 

pada produk yang telah dikembangkan dan diterapkan pada 

sitausi di kelas. Maka tahap kelima yaitu evaluation 

merupakan tahap evaluasi secara keseluruhan baik evualasi 

formatif dan evaluasi sumatif.
37

 

 

3. Model Borg and Gall 

Model Borg and Gall memiliki sepuluh langkah yaitu: 1) 

potensi dan masalah, mencari tahu ketimpangan yang terjadi. 

2) mengumpulkan informasi, diperoleh dari mengumpulkan 

informasi dan studi literatur yang digunakan untuk menjadi 

bahan guna merancang produk tertentu. 3) desain produk, 

membuat rancangan dari produk yang akan dikembangkan. 4) 

                                                             
36
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Audiotory, Visualization, Intellectually,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, 

no. 2, (2017): 103, https://doi.org/10.24042/ajpm.v8i2.1941. 
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validasi desain, validasi dilakukan untuk menguji apakah 

suatu produk yang digunakan memiliki kelayakan dan 

keefektifan sehingga layak untuk digunakan. 5) revisi desain, 

produk yang masih terdapat kelemahan untuk diperbaiki 

sehingga diharapkan produk yang dikembangkan menjadi 

lebih baik. 6) uji coba produk, produk yang telah direvisi 

dapat diujicobakan  untuk membandingkan keefektifan 

produk tersebut. 7) revisi produk, produk yang telah 

diujicobakan menunjukkan kelebihan dari produk tesebut 

sehingga produk tersebut dapat digunakan. 8) uji coba 

pemakaian, produk yang telah layak untuk digunakan siap 

untuk diujicobakan dengan ruang lingkup yang lebih luas. 9) 

revisi produk, memperbaiki kelemahan yang terjadi saat 

pengujian pada ruang lingkup yang lebih luas sehingga 

menghasilkan produk yang lebih baik. 10) pembuatan produk 

massal, produk yang telah diujicobakan dinilai efektif dan 

layak untuk digunakan secara massal.
38

 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat berbagai 

jenis model penelitian pengembangan atau research and 

development (R&D). Semua model memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Model pengembangan yang baik 

akan tergantung pada situasi, kondisi, dan bentuk pengembangan 

yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai.  

Berdasarkan analisis dan referensi yang telah dilakukan 

maka peneliti memilih model yang relevan dengan orientasi 

pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia bermuatan 

nilai-nilai karakter cerita rakyat adalah model pengembangan 

Borg and Gall. Model pengembangan Borg and Gall memiliki 

tahapan yang sesuai dengan penelitian pengembangan 

pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan dan 

mengembangkan suatu produk. Produk tersebut harus melalui 

beberapa uji ahli yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa  

serta uji coba produk pada pendidik dan peserta didik skala kecil 
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dan besar untuk menguji kelayakan dan keefektifan serta 

kebermanfaat suatu produk. Tahapan dalam model Borg and Gall 

terdapat sepuluh tahapan, namun karena keterbatasan waktu dan 

biaya peneliti menyederhanakan menjadi tujuh tahapan. Produk 

akhir dari penelitian ini berupa modul pembelajaran Bahasa 

Indonesia bermuatan nilai-nilai karakter cerita rakyat kelas IV 

SD/MI. 
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