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ERA KEBERLIMPAHAN

Pembelajaran daring direkomendasikan

• Peningkatan penggunaan gawai pintar di 

masyarakat

• Kemendikbud, lembaga-lembaga, sekolah, 

guru/individu membuat maetri-materi

berbasis IT untuk mendukung pembelajaran

daring.

• Pengusaha berbasis IT membuat konten-

konten hiburan, komik, game,  bahkan situs 

porno konon juga bertamah



ERA KEBERLIMPAHAN

Perubahan cara berpikir, berasa, berlaku

• Sumber informasi, sumber belajar, media 

belajar berlimpah (situs web, media 

sosial/platform social lain, media daring,  

game, aplikasi, dsb.)

• Pertemanan yang bisa amat luas

• Kecerdasan virtual yang menyertai



PEMBELAJARAN SASTRA STRATEGIS

 Sastra menjadi jalan menuju masy. literat dengan kecapan social baru

(Asesmen Kompetensi Minimum: literasi, numerasi, 

dan pendidikan karakter)

 Pendidikan sastra: apresiasi sastra, kritik sastra,

proses kreatif sastra

 Sastra berdiri di antara dua tiang: pendidikan dan hiburan

 Keindahan sastra membentuk ketahanan baca

sekaligus mengalirkan nilai

 Sastra dapat dibaca dimana saja, kapan saja,

oleh siapa saja, dan untuk keperluan apa saja



PEMBELAJARAN DARING
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PENGEMBANGAN MATERI 

PEMBELAJARAN SASTRA DARING

• Kurikulum yang sedang berlaku

• Esensial

• Tipe daring (sinkron/asinkron), kondisi siswa (sosial ekonomi, keamanan, 

kesehatan, psikis, dsb)

• Prinsip pembelajaran sastra: apresiatif, bukan tentang sastra, menumbuhkan

kepekaan pada budaya bangsa, menumbuhkan sikap kritis



MATERI YANG DISIAPKAN

Materi cetak

File elektronik

Simulasi/pemodelan virtual

Video pembelajaran

PowerPoint slides 

Lembar kerja

Link ke website pembelajaran

Buku referensi



PENGEMBANGAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif

Konstruktif

•Model

•Kegiatan bertahap/berjenjang

•Memberi pengalaman pada siswa

Kolaboratif

•Ada kooperasi dan kolaborasi

•Melejitkan kemampuan individual sekaligus kelompok

•Ada prosedur

•Aktivitas belajar akan berlangsung secara bertahap

•Ada balikan

•Menyelipkan nilai karakter

•Menyenangkan



VARIASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DARING 

• Pemodelan

• Kelompok ahli

• Meniru, mengubah (awal cerita, akhir cerita, latar, tokoh)

• Mengubah bentuk

• Melanjutkan, sambung kata, mengisi yang rumpang, 

• Atur kata

• Gilir presentasi

• Balas pantun



PENILAIAN

• Proses dan Hasil

• Otentik

• Anak-anak dapat merefleksi kemampuannya sendiri

• Instrumen: Tugas, portofolio, tes, diskusi





Contoh Rancangan
Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra teks cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur 

pembangun dengan bukti yang mendukung (IX, 3.5, 4.5)

Pertemuan 1

Apersepsi dengan menanyakan hal paling mengesankan dari cerita pendek yang pernah dibaca dan penegasan tujuan pembelajaran.

Peserta didik menyaksikan guru membacakan ulasan tentang unsur cerita pendek (mis.“Seting yang Detail dalam Waskito Karya N.H. Dini”). 

Peserta didik mengenali unsur-unsur yang disorot dalam cerita pendek “Waskito” dalam teks.

Peserta didik dan guru mendiskusikan temuannya tentang unsur-unsur cerita pendek dalam teks.

Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok membaca cerita pendek yang berbeda.

Tiap anggota kelompok mendapat tugas mendata unsur pembangun karya sastra dan bukti.

Kelompok mendiskusikan hasil kerja dan menentukan bagian paling menarik unsur pembangun untuk dijadikan judul tulisan.

Tiap kelompok membacakan cerita pendeknya dan menyampaikan rangkuman temuannya.

Kelompk yang lain memberi tanggapan tentang ketepatan kutipan yang dijadikan bukti dan alasan kemenarikan. 

Peserta didik mendapat tugas mencari dan membaca cerpen yang disukai (Penutup pertemuan 1)

Pertemuan 2

Peserta didik membaca cerpen yang berbeda secara individual

Peserta didik mendata unsur pembangun dan bukti.

Peserta didik menuliskan hasil pendataannya dalam bentuk tulisan dan diberi judul.

Peserta didik menegaskan temuan menariknya dalam sebuah paragraf untuk dihimpun satu kelas.

Contoh:

“Macaron memang manis. Cerpen Remah Macaron ini mewakili pengalaman banyak orang tentang wag sekolah. Masalah universal yang menarik diceritakan” 

(Fahimah Prajna)

Penutup

Peserta didik mendapat tugas mengompilasi paragraph simpulan hasil kerja dalam video per kelompok awal.



CATATAN TENTANG ERA 

KELIMPAHAN

• Penyediaan tugas yang menyenangkan

• Pelibatan orangtua dan anggota keluarga yang lain

• Pemanfaatan lingkungan sekitar siswa sebagai sumber

• Komunikasi positif guru dan siswa, siswa dan siswa

• Pesan kehati-hatian, kewaspadaan

• Pengemasan pesan yang baik

• Pengembangan Kecerdasan Sosial Baru



TERIMAKASIH

PERAN

Setiap kita adalah bagian dari lainnya

Mempunyai makna dalam himpunannya

Takkan ada gembira bila tak ada yg mengerti resah

Takkan ada mulya bila tak ada yg merasa hina

Biarlah air mengalir menuju muara

Laut akan kerontang tanpa sungai yg mengitari

Biarlah daun perlahan menguning

Karena pupus haruslah tetap ada

Siklus tak dapat dihentikan

Kita semua punya peran

Biarlah gerimis melanda negeri

Tapi pelangi harus tetap kita bentangkan



Asa Puncak Bromo

Asa nan tumbuh 5 tahun silam

Bergulir bak salju putih dalam angan

Melepas asa yang tak kunjung bersua

Bagai barat yg mengabai Timur

Utara yg tak pernah bertemu Selatan

Laksana Rara Anteng merindukan Jaka Segernya

Sungguh penantian yang legam dimakan sunyi

Hampa tak bertepi

Pun tak pernah datang, walau dalam mimpi

Sebuah penantian yang akan dikabarkan pada anak cucu

Tentang ketertundaan bahkan kegagalan

Dari segudang prestasi yang menyilaukan

Akankah asa puncak Bromo mampu kujangkau?

Setumpuk prestasi dan ghiroh kusiapkan

Sebesar nyali kan kubakar

Senyaman hati kan kuikat

Kumerindu pucuk berselimut awan

Kumengeram embun, pada kawah yang bepermadani sejarah

Mungkin terlalu banyak dosa

Hingga pucuk berselimut awan itu,

Tak rela dicumbu walau hanya dengan kata entah

Hanya asa yang tersisa

Kini kami bernahkoda di banyak perahu

Berjalan sendiri-sendiri

Berharap berjumpa di pujuk gunung berselimut awan

Bermakhota rembulan di sana

Bromo
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