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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) model pembelajaran sastra berbasis media film yang praktis
dan efektif dalam meningkatkan aktifitas, kreatifitas, dan prestasi belajar siswa; dan (2) kontribusi
pembelajaran sastra berbasis media film terhadap pendidikan karakter. Dalam konteks ini, film yang dimaksud
adalah film dengan content novel sastra yang terkenal, seperti “Laskar Pelangi”, “Ayat-Ayat Cinta”, “Ronggeng
Dukuh Paruk” dan sebagainya. Data dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan (1)
model pembelajaran sastra yang efektif, praktis, dan diminati siswa, serta aktifitas, kreativitas dan prestasi
siswa dalam pembelajaran sastra, dan (2) kontribusi bahan ajar sastra berbasis media film terhadap pendidikan
karakter. Sumber datanya adalah guru sastra dan siswanya,serta dokumen/arsip. Data dikumpulkan melalui
studi pustaka, wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Selanjutnya data dianalisis secara induktif dengan
model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran sastra
berbasis media film merupakan model pembelajaran yang efektif, praktis, dan diminati siswa, karena
memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas, mengembangkan kreativitas, dan prestasi
belajarnya. (2) Pembelajaran sastra berbasis media fim dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan
karakter siswa SMA.
Kata kunci: Pembelajaran sastra inovatif; Media film; Pendidikan karakter.
A. Latar Belakang
Sampai saat keprihatinan terhadap mutu pembelajaran sastra di sekolah masih

menjadi topik

pembicaraan dalam berbagai forum ilmiah bahasa dan sastra, baik melalui konggres bahasa, seminar,
simposium, workshop, ataupun diklat profesi guru bahasa di seluruh Indonesia (Nugrahani, 2014: 3).
Rendahnya mutu pembelajaran sastra pada umumnya disinyalir karena faktor rendahnya kompetensi guru
dalam menyusun rancangan, memilih bahan ajar, maupun dalam mengelola pembelajaran yang menarik minat
siswa.
Sastra merupakan mata pelajaran yang berpotensi besar untuk mengajarkan nilai-nilai luhur pada
siswa, namun akibat kemajuan zaman yang beorientasi pada teknologi dan kebendaan, nasib pembelajaran
sastra terabaikan. Sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan, bahwa kemampuan anak dalam bidang
eksakta lebih utama daripada bidang sosial humaniora, sehingga sastra dipandang kurang penting untuk
dipelajari. Sebagai pilar utama pembelajaran sastra, diharapkan guru mampu menumbuhkan minat siswanya
untuk membaca karya sastra. Masalahnya, menyediakan teks sastra ke dalam kelas tidaklah mudah. Untuk itu,
diperlukan kreativitas guru dalam mengembangkan bahan ajar dan medianya agar pembelajaran berjalan efektif
dan berhasil optimal.
Pada dasarnya, karya sastra merupakan karya seni yang bersifat indah dan menarik. Apabila
pembelajaran sastra tidak menarik, sudah barang pasti ada hal yang tidak benar dalam salah satu komponennya.
Menurut Satoto (2006:423), dalam kondisi bagaimanapun, sudah seharusnya pembelajaran sastra itu menarik
apabila disampaikan oleh guru yang profesional, karena guru merupakan pemegang perana penting dalam
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proses pembelajaran, serta agen bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni bagi sebuah
bangsa. Profil guru profesional yang dimaksud tetah ditetapkan dalam UU RI No.14 Tahun 2005 Bab II, Pasal
6, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sitem pendidikan nasional
dan mewujudkan tujuan bagi berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia beriman, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Masalahnya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada umumnya guru sastra di Indonesia belum
profesional dalam menjalankan tugasnya. Sarumpaet (2002:xii), menyatakam bahwa masih banyak guru sastra
yang belum mampu memahami karya sastra yang akan diajarkan kepada siswanya. Demikian pula penelitian
dari Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (dalam Harimansyah, dkk. 2013:1), menemukan bahwa
61,96% guru SD, SMP, SMA, dan SMK tidak menguasai materi yang diajarkan. Sementara itu, melalui
berbagai penelitian yang terdahulu diketahui bahwa penyebab utama kegagalan pembelajaran sastra pada
umumnya adalah karena gurunya tidak berkompeten, siswanya kurang berminat, dan fasilitas pembelajarannya
sangat terbatas.
Tugas guru dalam proses pembelajaran

meliputi tugas menyusun perencanaan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, tugas
guru meluti (1) merumuskan tujuan dan menetapkan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran, (2)
menyusun bahan ajar/materi yang akan digunakan sebagai sarana mencapai tujuan, (3) menyusun penjabaran
dan urutan logis dari bahan/materi yang akan diajarkan sebagai dasar pengembangan media, metode, dan teknik
evaluasinya. Berkaitan dengan hal itu telah dilakukan observasi di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa ratarata prestasi belajar bahasa (sastra) Indonesia siswa di sekolah masih rendah, bahkan rata-rata nilai UN bahasa
Indonesia lebih rendah dari bahasa Inggris. Sementara itu, dalam proses pembelajaran, guru belum menyajikan
bahan yang menarik. Karya sastra belum dihadirkan dalam kelas untuk diapresiasi siswa, sehingga siswa
belajar sastra hanya dari sinopsis ceritanya saja. Selain itu, karya sastra yang dibahas bukan merupakan karya
terbaru yang isinya (content) sesuai dengan dunia remaja dewasa ini. Para guru belum menyajikan bahan ajar
yang sesuai dengan perkembangan mental siswa remaja (adolescent), dan perkembangan teknologi informasi
yang akrab dengan kehidupan siswa. Dengan demikian minat siswa untuk belajat sastra menjadi
berkurang/rendah, demikian pula kompetensinya dalam bersastra.
Melalui penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti tentang ”Bahan Ajar Sastra dan Pengajarannya
yang Relevan dengan KBK” (Nugrahani, 2010) dan ”Pembelajaran Sastra yang Apresiatif dalam Perspektif
KBK (Studi Evaluasi di SMA Surakarta)” (Nugrahani, 2011), diketahui bahan ajar sastra yang digemari siswa
adalah novel yang dikemas dalam berbagai komoditas, seperti film, lagu, drama musikal, sinetron, dan
sebagainya. Selain itu, diketahui pula bahwa media berbasis teknologi informasi sangat digemari siswa, karena
memberi kesempatan untuk

bereksplorasi, berimajinasi, menantang kreativitas, menarik dan mengikuti

perkembangan teknologi sesuai perkembangan zaman.
Berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu dan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan di
lapangan, maka dipandang penting untuk dideskripsikan model pembelajaran sastra inovatif berbasis media
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film, yang menarik, serta sesuai kemampuan, kreatifitas, dan perkembangan intelektual siswa. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran sastra berbasis bahan ajar
dengan media film yang berkontribusi terhadap pendidikan karakter. Dengan model tersebut diharapkan siswa
dapat belajar dengan aktif dan kreatif serta dengan perasaan senang (enjoy).
Model inovatif yang dideskripsikan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi
ilmiah baru yang bermakna penting bagi pengajaran sastra, pengambil kebijakan, dan semua pihak yang peduli
terhadap pendidikan. Model tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam mengubah orientasi
pembelajaran sastra dari pemahaman kognitif menjadi pencapaian kompetensi apresiatif yang menunjang
pendidikan karakter. Adapun karakter yang dituju adalah penciri bangsa Timur yang ramah, santun dan suka
bergotong royong. Dengan harapan itulah penelitian ini dilakukan, semoga melalui penelitian ini model
inovatif pembelajaran sastra yang dideskripsikan mampu mengantarkan siswa mencapai kompetensinya dalam
bersastra, dan menjadi siswa yang berkarakter.
B. Kajian Pustaka
1. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan berjudul ‘‘Penggunaan Film Bisu dengan Teknik Dubbing untuk Meningkatkan
Kemampuan Menyampaikan Dialog dalam Drama Siswa Kelas XI IPA di SMA Negeri 2 Jepara’’ oleh I Putu
Ari Utama Irawan, I Nyoman Sudiana, I Wayan Wendra, tahun 2014. Penelitian itu menemukan bahwa siswa
memberikan respons positif terhadap penggunaan film bisu dengan teknik dubbing. Berdasarkan itu, guru
disarankan menggunakan media berupa film bisu dengan teknik dubbing untuk pelajaran yang menuntut
keterampilan (http://jurnal.fkip. uns.ac.id/index php/tp /article/ view/3662). Penelian yang lainnya lagi berjudul
“Pemanfaatan Media Video Kehidupan Sosial Orang Pinggiran untuk Menstimulisasi Pengembangan Ide
Cerita dalam Menulis Cerpen pada Kelas VII E SMPN 18 Malang” oleh Ridwan Saidi, tahun 2015, Penelitian
itu menemukan bahwa media video bermanfaat bagi peningkatan kesadaran sosial dan pengembangan ide anak
dalam masa perkembangan. Kedua penelitian tersebut memberikan informasi bahwa media berbasis teknologi
audiovisual seperti film, video, dan sebagainya, efektif diterapkan dalam pembelajaran. Dengan demikian
peneliti berasumsi bahwa media film dengan content sastra dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra yang
inovatif.
2. Pembelajaran Sastra di SMA
Pembelajaran merupakan proses interaksi komunikasi antara pengajar dan pembelajar sebagai
komponen utamanya.

Menurut Bruner (dalam Sudjana, 1991:137), dalam pembelajaran, peserta didik

melakukan proses belajar, yaitu mengalami, dan menemukan pengetahuan baru melalui transformasi dan
pengkajian pengetahuan. Menurut Brown (2001:165), dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi interaktif,
bagi pertukaran pemikiran dan perasaan, antara dua orang atau lebih yang menghasilkan pengaruh bagi
keduanya.
Sange (dalam Joyoatmojo, 2003:9), menyampaikan bahwa setiap individu yang ingin memiliki
keunggulan pribadi, perlu belajar. Proses itu dilalui dengan merefleksi pengalaman dan mentransformasikan
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menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Dalam belajar, terjadi perubahan menuju lebih baik demi peningkatan
kapabilitas dan rasa percaya dirinya. Dalam konteks ini, belajar dipandang sebagai proses sosial, karena
kemampuan belajar seseorang ditentukan oleh kualitas dan sikap keterbukaannya dalam kerjasama. Proses
pembelajaran itu dapat berlangsung jika terdapat tujuan, pembelajar, pengajar, metode, alat bantú, dan penilaian
(Djojosubroto (2005:64).
Menurut Bloom (1977:1), tujuan pembelajaran meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan
afektif, dan menurut Gagne (1979:49), ada lima macam, yaitu kemampuan intelektual, memecahkan masalah,
keterampilan gerak otot, sikap, dan informasi. Sementara itu, Moody (1971:91), membaginya menjadi empat
macam, yaitu informasi, konsep, perspektif, dan apresiasi. Dari ketiga rumusan tersebut, menurut Waluyo
(2003:171), yang sering dirujuk dalam pembelajaran sastra adalah rumusan dari Moody. Menurut Moody
(1971:91) tujuan pembelajaran sastra adalah untuk: (1) membantu keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan
pengetahuan budaya, (3) mengembangkan daya cipta dan rasa, dan (4) menunjang pembentukan watak terpuji.
Sementara itu kurikulum menegaskan bahwa tujuan dari pembelajaran sastra adalah mempersiapkan siswa
untuk tumbuh menjadi manusia berbudaya, dan berkarakter, sehingga bermanfaat bagi kehidupannya.
3. Bahan Ajar Sastra Remaja (Adolesen)
Berkaitan dengan pembelajaran anak usia remaja, Elkins (1976:4) menyampaikan. bahwa pada usia
remaja anak sudah mampu menggeneralisasikan permasalahan, berpikir abstrak, dan memberikan keputusan
yang bersangkutan dengan moral.

Pada masa itu perkembangan kognitif anaks mencapai tingkat yang

sempurna bila ditunjang perkembangan kognitif lain, seperti kematangan, pengalaman fisik, dan interaksi
sosial. Sementara itu, Piaget (dalam Sunarto & Hartono, 2002:25), juga menjelaskan bahwa pada usia remaja
anak berada pada tingkat perkembangan operasional yang mampu memperkirakan apa saja yang mungkin
terjadi.
Dengan mengetahui berbagai karakteristik anak pada usia remaja seperti yang telah diuraikan di atas,
maka dalam memilih bahan ajar sastra tentu saja perlu berbagai karakteristik tersebut. Berkaitan dengan hal
ini, Lazar (2002:52), menyampaikan bahwa dalam memilih bahan ajar sastra untuk remaja, hendaknya guru
mempertimbangkan kemampuan siswa dalam memahami teks sastra, dan pengalaman belajar yang menyertai
untuk menunjang keterampilannya dalam bersastra. Disampaikan pula oleh Moody (dalam Rohmadi, 2005:8),
bahwa guru perlu melihat kesesuaian dan kepantasan bahasa (dalam teks sastra) yang akan diajarkan dengan
perkembangan psikologis dan latar belakang sosial budaya siswa. Sementara itu, Sayuti (1994:21) juga
menyampaikan, bahwa ragam sastra yang dapat disajikan sebagai bahan ajar anak usia remaja dapat berupa apa
saja, namun mengingat masa remaja (adolesen) ditandai dengan kecenderungan perilaku mandiri, idealis, dan
moralis, maka tema yang menarik adalah tema kepahlawanan, percintaan, persaudaraan, dan keagamaan.

Sejalan dengan pendapat para pakar tentang karakteristis siswa remaja, dan kriteria bahan ajar sastra
yang baik, maka dapat disampaikan bahwa bahan ajar sastra yang cocok untuk usia remaja adalah bahan ajar
yang memiliki kriteria berikut. (1) Karya sastra yang isinya memiliki kesesuaian dengan perkembangan
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psikologis anak usia remaja; (2) Karya sastra yang temanya sesuai dengan dunia remaja, misalnya
kepahlawanan, percintaan, persaudaraan, dan keagamaan; (3) Karya sastra yang bahasanya dapat dipahami oleh
anak usia remaja (tidak terlalu berat dan tidak terlalu sederhana); (4) Karya sastra yang dapat menunjang
keterampilan anak dalam bersastra, misalnya keterampilannya dalam mencipta karya sastra, kritikus sastra,
ataupun menjadi pekerja seni; (5) Karya sastra yang isinya memiliki kesesuaian dan kedekatan dengan latar
belakang sosial budaya siswa.
4. Media Film dalam Pembelajaran Sastra
Dalam pembelajaran sastra, film merupakan media audiovisual yang selama ini masih jarang digunakan
dalam pembelajaran. Melalui media film, guru dapat menyampaikan pesan dari karya sastra tentang berbagai
peristiwa kehidupan berikut nila-nilainya, melalui kegiatan yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Dengan
demikian diharapkan siswa terkesan, dan tertarik untuk belajar sastra.
Bovee (1997:3), menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk
menyampaikan pesan pembelajaran. Pesan mudah ditangkap siswa bila disampaikan melalui bantuan sarana
penyampai pesan atau media. Menurut Hubbard (1983:38), media pembelajaran yang baik mampu
meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, dan membantu siswa berperan aktif selama pembelajaran.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa media pembelajaran yang kini digemari siswa adalah media
berbasis komputer. Menurut Lee (1996:49), komputer dapat membantu siswa memperoleh materi otentik, dan
termotivasi untuk kreatif belajar dalam suasana menyenangkan. Menurut Mulyasa (2002:73-76), penggunaan
teknologi sebagai media pembelajaran dapat mendorong peningkatan kesadaran sistem sosial dan belajar
(social awareness & learning awareness). Secara fungsional penggunannya juga membuat lembaga lebih
efektif dalam menyelenggarakan pendidikan, dan meningkatkan citranya sebagai lembaga yang tanggap
tuntutan zaman. Agar penerapan teknologi multimedia tersebut lebih efektif, rancangan program harus
disesuaikan agar (1) mudah navigasinya, (2) sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar, (3) tampilannya
artistik, dan estetik, agar menarik minat siswa, dan (4) bersifat fungsional, sesuai rencana guru dan keinginan
siswa serta menunjang pencapaian tujuan sesuai tuntutan kurikulum.
Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar (murid) dengan pengajar (guru), dan bahan
ajar (materi). Proses komunikasi tersebut tidak dapat berjalan efektif jika tidak ada sarana penyampai pesan
atau disebut dengan media pembelajaran. Isi pembelajaran

dikemas dalam bahan ajar yang disusun

berdasarkan kurikulum yang berlaku, untuk dipelajari siswa dengan bantuan fasilitator, maupun media dan
sumber-sumber lain sehingga dapat dikuasai sesuai tujuan yang diharapkan.
Peran media dalam pembelajaran dapat mempermudah pembelajar dalam memahami materi dan dalam
memperoleh berbagai pengalaman belajar. Melalui media, pesan-pesan yang abstrak dapat lebih dikonkritkan,
sehingga mempermudah pembelajar dalam memahaminya. Film sebagai salah satu bentuk media audiovisual
memiliki peluang yang besar dalam mempermudah siswa dalam belajar. Pada umumnya film juga sangat
diminati siswa. Film yang diproduksi dengan baik dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Sebagai
media pembelajaran, film menarik minat siswa karena film menggambarkan kejadian tertentu secara lebih
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hidup, dan diperagakan langsung oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, yang ditampilkan sesuai alur
cerita,meskipun tidak semua film cocok untuk media pelajaran. Berbagai kriteria perlu dipenuhi agar film dapat
dikonsumsi oleh siswa, antara lain: (1) memiliki pesan moral yang baik; (2) cerita yang ditampilkan sesuai
dengan kematangan psikologis siswa; (3) kosa kata yang digunakan dalam dialog film dapat dipahami siswa;
(4) menarik.
5. Hasil Belajar Sastra dan Pendidikan Karakter
Secara jelas kurikulum menuntut pembelajaran sastra bersifat apresiatif, agar wawasan dan kepekaan
perasaan siswa dapat dikembangkan, sehingga siswa memiliki rasa cinta terhadap sastra, dan sampai pada
kesadaran yang lebih baik terhadap diri dan masyarakat sekitarnya. Apresiasi sastra dapat diartikan sebagai
kegiatan mengenali, memahami, dan menikmati pengalaman dan bahasa dalam sastra.
Menurut Suryaman dan Nuradi (2005:15), kompetensi yang perlu dicapai siswa dalam proses
pembelajaran sastra meliputi kompetensi (1) apresiasi, (2) ekspresi, dan (3) kreasi. Kompetensi tersebut
diharapkan terwujud dalam kegemaran siswa mengapresiasi karya sastra. Sementara itu, kompetensi yang
diperlukan guru sastra di SMA antara lain: (1) mampu mengekspresikan konteks historis sastra, (2)
menghubungkan sastra dengan budaya, (3) menganalisis sastra (4) mengapresiasi perspektif multikultural serta
isu global sastra remaja, dan (5) mengapresiasi sastra remaja. Selain itu menurut Lazar (2002:55), guru sastra
di SMA juga perlu memahami berbagai genre sastra yang berbeda, seperti misteri (horror), fiksi sejarah,
ilmiah, dan multikultural.
Dalam kurikulum 2006, istilah kompetensi dimaknai dengan perpaduan antara pengetahuan,
keterampilan, nilai dan sikap yang diharapkan dapat direfleksikan oleh siswa dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak sehingga siswa mampu menemukan jati dirinya, bersikap, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat demi
menunjang keberhasilan hidupnya di tengah masyarakat. Kompetensi merupakan tolok ukur dalam menentukan
kualitas daya saing lulusan dari setiap lembaga pendidikan untuk berkiprah dalam dunia kerja dan hidup
berkualitas di tengah masyarakat dengan karakter yang baik/terpuji.
Karakter adalah

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dengan orang lain. Membentuk karakter tentu tidak semudah memberi nasihat, tetapi memerlukan
proses pendidikan, yaitu keseluruhan proses pembentukan kepribadian melalui pemahaman tentang nilai,
dilanjutkan dengan penanaman nilai-nilai yang telah dipahami melalui pembiasaan, pengulangan, dan
pembudayaan, agar tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.
Pendidikan karakter merupakan proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan
tindakan, secara koheren dan komprehensif. Oleh karena itu perlu melibatkan berbagai komponen, yaitu: (1)
masyarakat pemegang konsensus tata krama. (2) pemangku kepentingan,(3) kurikulum terpadu, moral dan
etikamenjadi bagian dalam proses pendidikan, (4) model, dan(5) keterlibatan peserta didik,dalamkegiatan
positif. Dengan perhatian khusus serta komitmen dari semua komponen niscaya pendidikan karakter terlaksana
dengan baik. Melalui pembelajaran sastra, pendidikan karakter dapat dilaksanakan karena keduanya memiliki
tujuan yang sama.
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C. Metode Penelitian
Data dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan (1) model pembelajaran sastra yang
efektif, praktis, dan diminati siswa, serta aktifitas, kreativitas dan prestasi siswa dalam pembelajaran sastra,
dan (2)

bahan ajar sastra berbasis media film yang

berkontribusi terhadap pendidikan karakter. Data

dikumpulkan melalui sumber data utama, yaitu proses pembelajaran sastra yang dilaksanakan

di SMA

kabupaten Sukoharjo, dengan bahan ajar berbasis media film. Adapun film yang dimaksud adalah film dengan
content novel sastra yang terkenal, seperti “laskar Pelangi”, “Ayat-Ayat Cinta”, “Ronggeng Dukuh Paruk” dan
sebagainya. Sumber data yang lainnya adalah pustaka dan dokumen

yang terdiri dari buku kurikulum,

tayangan film, buku pegangan guru, buku siswa, dan lembar kjegiatan siswa.
Kredibilitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mencari informasi yang sama dari
berbagai sumber yang berbeda. Selain itu juga dilakukan

triangulasi teori yaitu dengan mencocokkan

kesesuaian data yang ditemukan dilapangan dengan kebenaran dalam teori yang pernah ada sebelumnya
(Nugrahani, 2010). Sementara itu reliabilitas data diusahakan dengan memperpanjang keikitsertaan peneliti di
lapangan, dan penyimpanan database agar sewaktu-waktu siap untuk diperiksa kembali. Selanjutnya data
dianalisis dengan teknik induktif melalui model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2004:23), yang
melibatkan tiga komponen meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari hasil observasi, diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran sastra di SMA di Kabupaten Sukoharjo
pada umumnya masih dilakukan dengan media tradisional, yaitu papan tulis, buku, dan catatan sinopsis karya
sastra. Sementara itu, dari pengkajian terhadap perencanaan pembelajaranya, diketahui bahwa buku ajar yang
digunakan di sekolah disajikan dengan konvensional dan tidak melibatkan kemajuan teknologi yang
sesungguhnya sangat membantu pencapaian keberhasilan pembelajaran.
Keberadaan media internet dalam pembelajaran sastra atau semua media audiolingual yang berbasis
komputer seperti film, video, sinetron, dan sebagainya, sesungguhnya sangat mudah membantu siswa dalam
belajar dan fleksibel dalam ukuran tempat, waktu, serta biayanya. Namun demikian belum semua sekolah
mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan memanfaatkan media berbasis TI tersebut, termasuk di
dalamnya, komputer, internet, video, dan film.
Melalui bahan ajar sastra berbasis media film, guru mendapatkan kemudahan dalam tugasnya untuk
menghadirkan karya sastra untuk dinikmati siswa. Sementara itu, para siswa juga dapat belajar dalam suasana
yang menyenangkan, dengan mengembangkam aktivitas dan kreativitasnya dalam menikmati karya sastra yang
telah dikemas dalam sebuah film.
Melalui model pembelajaran sastra berbasis media film, terjadi adanya peningkatan prestasi belajar para
siswa. Namun demikian, dipandang perlu adanya modul khusus yang berupa buku ajar sastra berbasis media
film yang dapat digunakan sebagai panduan guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setelah
modul tersebut disusun, berikutnya perlu dilakukan uji coba sehingga diperoleh modul bahan ajar yang valid,
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praktis dan efektif untuk pembelajaran sastra yang berbasis media film.
Berbagai keuntungan guru dalam memanfaatkan bahan ajar berbasis media film adalah sebagai berikut.
(1) Film sangat bagus untuk menjelaskan proses; (2) Film lebih realistis dan mengatasi keterbatasan daya
indera; (3) Film merangsang motivasi anak; (4) Film sangat mempengaruhi emosi seseorang; (5) Film dapat
dimanfaatkan untuk pembelajaran kelompok besar maupun kecil.
Pentingnya kehadiran modul sebagai pedoman pembelajaran adalah agar guru maupun siswa dapat saling
memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Tanpa buku
panduan, barangkali pembelajaran tidak mudah untuk berjalan efektif. Penyusunan modul bahan ajar sastra
berbasis media film ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas, kreatifitas, dan prestasi belajar sastra para
siswa. Selain itu juga terbentuk karakter siswa sesuai harapan sekolah, dengan cara banyak melihat contohcontoh konkrit yang diperankan tokoh dalam film-film sastra yang dipelajari. Dengan melihat contoh dalam
film, siswa tidak sekedar menerima informasi abstrak yang dibaca dalam buku atau yang didengar melalui
nasihat-nasihat dari para guru.
Meskipun banyak keuntungan dalam pemanfaatan film, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
pembelajaran dapat berlangsung efektif, antara lain: (1) harga atau produksi sebuah film cukup mahal; (2)
ketika film diputar gambar bergerak terus, sehingga tidak semua siswa mampu menangkap pesannya dengan
cepat; (3) film yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, oleh sebab itu guru
harus selektif dalam memilih film; (4) guru perlu mempersiapkan kelas dengan cermat sebelum dan sesudah
menyajikan film kepada siswa (sebelumnya perlu memberikan pengantar dan pesan-pesan penting dan
sesudahnya perlu berdialog ataupun mengadakan tanya jawab).
E. Simpulan
Dari data yang ditemukan dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa (1) pembelajaran sastra
berbasis media film merupakan model pembelajaran yang efektif, praktis, dan diminati siswa, karena
memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas, mengembangkan kreativitas, dan prestasi
belajarnya. (2) Pembelajaran sastra berbasis media fim dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan
karakter siswa, karena tujuan pembelajaran sastra relevan dengan tujuan dalam pendidikan karakter, yaitu
siswa mampu menemukan jati dirinya, bersikap, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat demi menunjang
keberhasilan hidupnya di tengah masyarakat dengan karakter yang baik/terpuji.
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