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PEMBELAJARAN BAHASA  

DAN SASTRA DI SEKOLAH 1 

Oleh : Sugiarti2 

 

Abstrak 

Pembelajaran bahasa dan sastra memiliki hubungan yang saling berkaitan. Sastra 

tanpa bahasa tidak akan terwujud. Ciri khusus sastra terletak pada penggunaan 

bahasa yang bersifat estetis. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks memuat 

dua kepentingan yaitu bahasa dan sastra. Pada tataran praktik memunculkan 

berbagai tahapan membangun konteks, membentuk model, membangun teks secara 

bersama-sama dan membangun teks secara mandiri. Secara keseluruhan tahapan 

tersebut terpadu dalam praktik pembelajaran sehingga memberikan kesempatan siswa untuk  

mengoptimalkan potensinya  baik secara kelompok maupun individu. Selain itu, apresiasi sastra  

menumbuhkan kecerdasan manusia secara operasional melalui tiga dimensi, yakni kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan untuk menopang potensi 

peserta didik berkarakter. 

 

Kata kunci: pembelajaran bahasa, berbasis teks, karakter 

 

A. Pengantar 

 

Bahasa memiliki peran utama dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik. Bahasa juga merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal dirinya, 

budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasannya dan perasaannya, berpartisipasi 

dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya sastra Indonesia..  

 Pembelajaran bahasa dan sastra merupakan dua hal yang saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dalam pembelajaran sastra tidak dapat dilepaskan dengan pembelajaran 

bahasa, karena bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan dan perasaan kepada orang 
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lain baik secara tertulis maupun lisan. Bahasa berperan sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik. Bahasa juga merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasannya dan 

perasaannya, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan 

maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra Indonesia (Muamar 

dalam Effendy, 2008:  316).   

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ditujukan pertama-tama kepada pembinaan 

kemampuan bahasa baik yang bersifat ekspresif maupun responsif. Itu berarti membina pembelajar 

bahasa agar memiliki keseimbangan penguasaan bahasa untuk mengungkapkan diri dan 

menanggapi apa yang terjadi. Kedua kemampuan ini akan menyebabkan pembelajar bahasa 

menjadi berinisiatif dan kreatif. Pembelajar bahasa mampu menguasai bahasa secara aktif  dan 

mempermudah pemberdayaan dimensi vertikal dan horisontal dari hakikat bahasa secara efektif 

(Inyo Yos Fernandez dalam Alwi Hasan (2002: 207).  Sejalan dengan pemikiran tersebut  

Atmazaki (2013)  mengungkapkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah 

membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 

tujuan dan fungsinya. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara 

lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. Selain itu, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, 

dan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. 

Di dalam pembelajaran bersastra dikehendaki terjadinya kegiatan bersastra, yaitu kegiatan 

menggunakan bahasa dan estetika (Rusyana dan Suryaman, 2005). Berbagai unsur sastra, seperti 

tokoh, penokohan, alur cerita, latar cerita di dalam prosa; unsur bentuk dan makna di dalam puisi; 

dialog dan teks pelengkap di dalam drama tidaklah diajarkan secara terpisah  melainkan dalam 

susunan yang padu sebagai karya cipta yang indah di dalam kegiatan mendengarkan, kegiatan 

berbicara, kegiatan membaca, dan kegiatan menulis. Kegiatan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis itu digunakan dalam kegiatan berapresiasi, yaitu oleh seseorang dalam 

berhubungan dengan karya sastra (Suryaman, 2010). 

Kegiatan bersastrapun dilakukan serempak dengan kegiatan merasa, berpikir, berimajinasi, 

dan sebagainya. Kegiatan bersastra serta kegiatan berbuat itu terjadi dalam konteks, berupa tempat, 

waktu, dan suasana. Melalui karya sastra, peserta didik akan mendapatkan pengalaman baru dan 

unik yang belum tentu bisa mereka dapatkan dalam kehidupan nyata yang di dalamnya memiliki 

nilai-nilai.   

 Dalam pandangan umum sebuah nilai terwadahi dalam kerangka kebudayaan masyarakat, 

karena kebudayaan  merupakan salah satu sistem nilai. Di tataran filsafat dan kebudayaan, Sutan 

Takdir Alisyahbana dan Ki Hajar Dewantara mengenalkan rasa kebangsaan itu melalui  proses 

kristalisasi konsep budaya bangsa. Dalam pengembangan budaya bangsa harus berlandaskan pada 

nilai-nilai sosial bangsa yang selama ini telah berperan besar dalam memajukan bangsa Indonesia. 

Nilai-nilai  yang terinternalisasi  yaitu: rasa malu dan harga diri, kerja keras, rajin, hidup hemat, 

menghargai inovasi, menghargai prestasi, berpikir sistematik, empati tinggi, rasional/impersonal, 

http://sawali.info/category/sastra/
http://sawali.info/tag/kehidupan/
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sabar dan syukur, amanah, dan pentingnya visi jangka panjang (Pranaji, 2010). Penerapan nilai-

nilai tersebut akan berkontribusi pada pembentukan karakter individu maupun masyarakat yang 

akan mampu meretas nilai-nilai inti yang luhur sehingga dapat digunakan sebagai pilot 

pembentukan budaya bangsa secara nasional. 

 Karya sastra di samping menunjukan sifatnya yang rekreatif, ia juga merupakan dian 

penerang yang mampu membawa manusia mencari nilai-nilai yang dapat menolongnya untuk 

menemui hakikat kemanusiaan yang berkepribadian. Karya sastra mempunyai kandungan-amanat-

spiritual yang berbalutkan etika. Oleh karena itu, tidak salah apabila seseorang setelah membaca 

karya sastra mereka mampu melakukan instropeksi diri , berbenah diri karena fungsi sastra 

memberikan manfaat bagi pembaca (Sugiarti, 2012) 

Sastra sebagai karya seni hasil pergulatan batin pengarang terhadap masalah-masalah 

kehidupan mengandung moral yang tinggi, karena itu ia dapat difungsikan secara efektif untuk 

membentuk watak dan moral manusia (Sujarwanto, Jabrohim, 2001:508). Hal ini sejalan dengan 

pemikiran Teuuw bahwa sastra lahir tidak hanya untuk dinikmati dan dihayati tetapi membentuk 

dan mempengaruhi pembacanya (Teuuw,1984:7). Karya sastra menjadi sarana untuk 

menyampaikan pesan tentang kebenaran, tentang apa yang baik dan yang buruk. Karya sastra 

seharusnya memberi manfaat positif bagi pembaca.  

Kandungan nilai yang tersimpan dalam karya sastra harus digali agar sampai kepada 

pembaca. Karya-karya sastra yang memberikan nilai-nilai sebagaimana fungsi sastra utile 

memberikan kegunaan kepada pembaca. Karya sastra yang berkualitas adalah yang memenuhi 

empat kriteria yang relatif universal, yaitu adanya (1) kebenaran, (2) kejujuran, (3) keindahan, dan 

(4) keabadian (Alwasilah, 2006).   

Karya sastra mengemban peran bagi kehidupan manusia, khususnya dalam masyarakat. 

Wibowo (2013: 38-39) mengungkapkan bahwa misi sastra  meliputi: (a) karya sastra sebagai alat 

untuk menggerakkan pemikiran pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu 

keputusan bila ia menghadapi masalah; (b) karya sastra menjadikan dirinya sebagai suatu tempat 

dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat sewajarnya dan disebarluaskan, terutama dalam 

kehidupan modern dan berfungsi menjadi pengimbang sains dan teknologi; (c) karya sastra sebagai 

penerus tradisi suatu bangsa kepada masyarakat sejamannya. Ketiga misi sastra tersebut amat 

penting karena ungkapan jiwa, nuansa kehidupan, keindahan, semuanya tercipta dalam sastra.  

Membaca karya sastra secara intensif pada hakikatnya secara tidak sadar merekonstruksi 

sikap dan kepribadian pembaca. Karya sastra selain sebagai penanaman nilai-nilai karakter juga 

akan merangsang imajinasi pembaca dalam berpikir kritis melalui rasa ingin tahu terhadap jalan 

cerita.  Novel  Negeri 5 Menara karya A. Fuadi merupakan salah satu contoh karya sastra  yang 

menampilkan perilaku tokoh dengan karakter yang khas yakni kedekatan manusia dengan Tuhan, 

sesama manusia, dan mensyukuri keindahan yang diciptakan oleh Tuhan (Sugiarti, 2014). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran bahasa sebagaimana yang 

dikembangkan dalam kurikulum 2013 berorientasi untuk menyatupadukan  kerangka berpikir yang 
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sistematis, kritis, empiris, serta berkarakter.Untuk kepentingan itu, pada bagian berikut ini akan 

dibahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks serta apresiasi sastra menumbuhkan 

karakter peserta didik. 

B. Pembahasan  

Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks  

 Pembelajaran bahasa bukan hanya sekadar peserta didik terampil berkomunikasi secara 

efektif maupun efisien, tetapi juga memperhatikan etika dan kesantunan bahasa yang 

dinampakkan. Demikian pula dengan pembelajaran sastra dalam jenis teks sastra naratif 

diharapkan mampu memperhalus  budi pekerti yang di dalamnya memuat nilai-nilai moral yang 

membentuk karakter peserta didik. Pada dasarnya dalam pembelajaran bahasa di dalamnya 

tercakup pembelajaran sastra. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa 

penguasaan bahasa dan sastra menjadi penting.   

Pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013 berbasis teks. Ada beberapa 

alasan yang dikemukakan oleh Mahsun (2013:97) mengapa teks menjadi bahasis pembelajaran 

Bahasa Indonesia : pertama, melalui teks kemampuan berpikir peserta didik dapat dikembangkan; 

materi pembelajaran berupa teks lebih relevan dengan karakteristik kurikulum 2013 yang 

menetapkan capaian kompetensi peserta didik yang mencakup ranah  pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Adapun jenis teks berdasarkan genrenya yang diajarkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup: 

a) Genre sastra naratif : penceritaan ulang, anekdot, pengisahan: cerpen, novel, dongeng, 

mite/legenda, cerita petualang, cerita fantasi, fabel, sejarah, biografi/otobiografi. Non naratif: 

pantun, syair, puisi dan gurindam. 

b) Genre faktual laporan: deskripsi, laporan, laporan infiormatif, laporan  ilmiah: skripsi, tesis, 

laporan penelitian; surat dinas, surat pribadi, berita, reviu/laporan buku. Arahan prosedural : 

prosedur/ arahan, penceritaan prosedur, panduan/instruksi, protokoler, resep. 

c) Genre tanggapan transaksional: ucapan terima kasih, undangan, wawancara, negosiasi. 

Ekspasitori: label, penjelasan/eksplanasi, pidato, tanggapan (kritis) tanggapan pribadi, 

eksposisi/argumentasi. diskusi, reviu/telaah (Mahsun, 2014: 18-23). 

  Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks melatih  peserta didik untuk menuangkan ide 

atau pemikiran, perasaan berdasarkan situasi atau konteks tertentu, sehingga ketika 

mengepresikannya sistematis, empiris, kritis, santun, serta berkarakter. Dalam aktivitas ini potensi 

peserta didik dapat digali secara baik berkenaan dengan individu maupun kelompok. Dengan 

demikian ada proses pembelajaran yang dibangun atas dasar kolaborasi, diskusi, presentasi baik 

secara mandiri maupun berkelompok.  
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 Berdasarkan kurikulum 2013 pembelajaran teks mengikuti beberapa tahap yakni: (a) 

membangun teks; (b) pemodelan teks (percontohan); (c) pembuatan teks secara bersama-sama; (d) 

membangun/mengembangkan teks secara mandiri    

a. Membangun konteks  

Membangun kontek, yaitu melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan menanya 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Pada langkah membangun 

konteks peserta didik dapat didorong untuk memahami  nilai spiritual, nilai budaya, tujuan yang 

melatari bangun teks. Dalam proses ini peserta didik mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-

nilai yang tersirat di dalamnya. Di samping itu, peserta didik dapat mengungkap laporan hasil 

pengamatan untuk bahan tindak lanjut dalam kegiatan belajar. 

 

b. Membentuk model (Pemodelan)  

Pemodelan, yaitu melalui kegiatan mencoba dan menalar merumuskan model strukur fonologi, 

gramatikal, leksikal, dan makna teks dibacanya. Dalam langkah ini peserta didik didorong 

untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan (1)  simbol, (2) bunyi (3) tata 

bahasa dan (4) makna. Melalui analisis fakta dan data pada teks yang dipelajarinya peserta didik 

memperoleh model imbuhan, struktur kata, frase, klausa, kalimat, maupun paragraf. Semua 

kegiatan tersebut peserta didik pelajari pada konteks pemakaiannya. Pada tahapan ini peserta 

didik dapat mengeksplorasi jenis teks yang dipelajarinya serta mengenali ciri-cirinya. Proses 

aktivitas pengenalan bukan sebagai tujuan akhir pembelajaran, melainkan sebagai awal 

kegiatan untuk mengembangkan daya cipta. 

 

c. Membangun teks bersama-sama  

Membangun teks bersama/berkelompok, yaitu menyusun teks bersama masih dalam kegiatan 

mencoba, menalar, dan mencipta secara kolaboratif yang dilanjutkan dengan menyaji. Peserta 

menggunakan hasil mengeksplorasi model-model teks  untuk membangun teks dengan cara 

berkolaborasi dalam kelompok. Melalui kegiatan ini diharapkan semua peserta didik   dapat 

memperoleh pengalaman mencipta teks sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi 

individu. 

d. Mengembangkan teks secara mandiri  

Mengembangkan teks secara mandiri, yaitu dengan titik tekan pada peserta didik dapat 

menunjukkan kompetensinya secara individual dalam mencipta. Oleh karena itu, dimensi 

kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia wajib memenuhi empat langkah dasar, enam langkah 

mengembangkan keterampilan beraktivitas secara saintifik, dua model  kegiatan kolaboratif, 

individual, dan berdimesi beraktivitas dan berkarya. 

 Keempat tahap dalam pembelajaran berbasis teks tersebut diharapkan mampu 

mengoptimalkan potensi peserta didik baik secara mandiri maupun kelompok. Ada proses yang 

dibangun dalam kerangka mengasah keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, berbicara dan 

menulis) sehingga  peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan empiris. Di samping itu, 

melatih peserta didik untuk menuangkan ide atau perasaan berdasarkan pada konteks serta 
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mengekpresikannya secara sistematis, empiris, kritis, dan santun. Di sisi lain, seorang guru dituntut 

memiliki keterampilan  dan strategi yang memadai dalam pembelajaran dengan menerapkan 

model-model seperti pembelajaran inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis 

proyek dan sebagainya. Pemilihan model tersebut disesuaikan dengan lingkup materi yang 

disampaikan  dalam pembelajaran.  

2. Apresiasi Sastra  Menumbuhkembangkan Karakter Peserta Didik 

             Pada hakikatnya pembelajaran apresiasi sastra Indonesia adalah memperkenalkan  kepada 

peserta didik nilai-nilai yang dikandung dalam karya sastra dan mengajak peserta didik ikut 

menghayati pengalaman-pengalaman  yang disajikan. Pembelajaran apresiasi sastra  bertujuan 

mengembangkan  kepekaan peserta didik terhadap nilai-nilai indrawi, akali, afektif, keagamaan, 

sosial secara terpisah-pisah maupun terpadu keseluruhan, seperti yang tercermin dalam karya 

sastra.  Tujuan akhir pengajaran sastra  adalah memperkaya pengalaman peserta didik dan 

menjadikan lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa manusiawi, pengenalan dan rasa 

hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual, maupun sosial. Wahana ke arah itu 

adalah ketrampilan membaca, mendengar, berbicara dan menulis. Untuk dapat menyelenggarakan 

pengajaran sastra dengan semestinya, diperlukan kesabaran dan kecermatan, di samping kepekaan 

dan keterbukaan subjek pengajaran dan pengajar.  

Perlu disadarai bahwa subjek pengajaran, dalam konteks ini adalah peserta didik, 

merupakan individu sekaligus totalitas komplesk yang menyimpan sejumlah kecakapan Dalam 

kegiatan belajar mengajar, kecakapan itulah yang perlu dikenali, ditumbuhkembangkan. Berkaitan 

dengan pengajaran sastra, kecakapan yang perlu dikembangkan itu adalah  yang bersifat  (1) 

indrawi: (2) nalar; (3) afektif; (4) sosial;  dan (5) religius.  Kecakapan (1), (2) mencakup aspek-

aspek persona kehidupan manusia, sedangkan  kecakapan (4) dan (5)  melengkapi sebagai insan 

seutuhnya. Dengan kata lain  pengembangan kelima sifat kecakapan itu sejalan dengan  mengasah, 

mengasuh, dan mengasihi nilai-nilai yang disajkan  setiap karya sastra pada umumnya karena tema 

sastra mencakup ketiga segi hakikat kehidupan manusia yaitu yang bersifat  personal, sosial dan 

religius ( Oemarjati dalam Susastra 3, 2006: 40).  

Sesuai dengan hakikat karya sastra, materi bersastra di dalam kurikulum, dan pembelajaran 

bersastra dapatlah dikemukakan beberapa kriteria pemilihan karya sastra yang mengarah pada 

pengembangan karakter bagi peserta didik berikut ini. Pertama, bahasanya indah, dengan ekspresi 

otentik, dan memperkenalkan estetika pada pembacanya sehingga membentuk kepekaan dalam 

dirinya, yang akan berkembang menjadi empati pada permasalahan kemanusiaan. Kedua, 

mengharukan pembacanya, dan menyebabkannya merenungkan makna karya tersebut, serta 

memperoleh kearifan dan pencerahan di dalam: identitas kebangsaan, kreativitas, keberanian 

berkompetisi, solidaritas kemanusiaan, serta keimanan dan ketaqwaan. Ketiga, membawakan 

nilai-nilai luhur kemanusiaan, yang akan mengembangkan empati di dalam diri pembaca terhadap 

permasalahan manusia. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain: akhlaq mulia, sikap lemah-lembut, 

suka memaafkan, anti kekerasan, disiplin diri, etos kerja, menghargai orangtua dan pendidik, serta 

mendengar pendapat orang lain. Keempat, mendorong pembacanya untuk berbuat baik kepada 
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sesama manusia dan makhluk lainnya, di dalam berbagai kegiatan pribadi  maupun 

kemasyarakatan (Suryaman , 2010) 

Sastra mampu berkontribusi dalam kecerdasan manusia secara operasional dapat 

digambarkan melalui tiga dimensi, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Melalui 

pengembangan kognitif, kapasitas berpikir manusia harus berkembang. Melalui pengembangan 

psikomotorik, kecakapan hidup manusia harus tumbuh. Melalui pengembangan afektif, kapasitas 

sikap manusia harus mulia. Hal ini sejalan dengan dasar pendidikan Indonesia, yakni 

mencerdaskan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia  (Suryaman , 2010).  

Hal di atas sejalan dengan  pemikiran bahwa pembentukan karakter merupakan salah satu 

tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembang-kan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanat UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan 

karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan 

insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni; 

intelligence plus character… that is the goal of true education (kecerdasan yang berkarakter… 

adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya) (Djoyosuroto, 2010). 

  Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dan sastra harus seimbang  sehingga menjadi mata 

pelajaran penting terutama dalam penumbuhkembangan karakter anak didik yang etis, logis, dan 

estetis. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang 

terwujud dalam kesatuan esensial si subjek didik dengan perilaku dan sikap hidup yang 

dimilikinya. Karakter seseorang  merupakan sesuatu yang mengualifikasi secara  pribadi. Dari 

kematangan karakter inilah, kualitas seseorang dapat diukur. Pengajaran sastra  harus mengarah 

pada peningkatan kapasitas perasaan (emosi) dan peningkatan kapasitas pemikiran. Dengan 

demikian pengajaran akan memberikan kontribusi bagi pembinaan watak, antara lain (1) 

mengokohkan sikap dan mengembangkan perasaan yang lebih tajam terhadap nilai-nilai dan (2) 

membantu memajukan kecakapan individual yang bersifat kompleks seperti ketekunan, 

kepandaian, berimajinasi, kreativitas, dan memberikan kontribusi bagi pendidikan pengetahuan 

peserta didik (Jabrohim, 2001). Selain itu masih banyak nilai lain yang berkenaan dengan 

keluhuran budi manusia yang dapat dipetik melalui karya sastra. Mengapa dikatakan demikian? 

Karena karya sastra memiliki kemungkinan yang luas untuk menjadikan dirinya sebagai tempat 

”penyimpanan” nilai-nilai manusiawi, yakni nilai-nilai yang dalam realitas sering tersudutkan 

mengalami distorsi dan bahkan hilang. Di dalam karya sastra yang baik  nilai-nilai kemanusiaan 

tersebut dipertahankan dan disebarluaskan (Sayuti dalam Sujarwanto,  2001: 514). Melalui karya 

sastra, pranata dan tradisi suatu masyarakat diteruskan kepada khalayak pembaca pada masanya, 

dan kepada masyarakat di masa mendatang baik yang menyangkut cara berpikir, perilaku religius, 

adat istiadat, sejarah, maupun nilai kultural lainnya.  

Pembelajaran sastra di sekolah bertujuan : (1) agar peserta didik dapat menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk  memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 
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meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (2) agar peserta didik dapat menghargai 

dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia, 

atau agar peserta didik memperoleh pengetahuan yang mencakup: tentang sastra dengan berbagai 

teori, karya sastra, judul, dan nama pengarang, serta angkatan; (3) agar peserta didik dapat 

berapresiasi dengan karya sastra, baik dalam kegiatan reseptif,   produktif, ataupun reseptif 

produktif; (4) pengajaran sastra dapat membentuk sikap peserta didik yang apresiatif dan kreatif 

terhadap karya sastra sekaligus membina bahasa secara umum. (5) karya sastra juga dapat 

menumbuhkembangan karakter/ budi pekerti (Djojosuroto (2010) 

Pemilihan karya sastra yang bermutu dalam pembelajaran di sekolah sangat  bermanfaat 

bagi pendidikan karakter anak karena karya sastra pada hakikatnya adalah alat mengajarkan 

kehidupan, bahkan karya sastra dapat berfungsi sebagai cermin dan jendela pada masyarakat 

global. Jika peserta didik atau sudah mampu bersikap apresiatif terhadap karya sastra, mereka 

sekaligus juga mampu menangkap nilai-nilai  dan amanat yang ada dalam karya tersebut. 

Pengajaran apresiasi sastra dapat menumbuhkan  kreativitas peserta didik untuk selalu mengasah 

rasio, rasa, dan hati secara baik. Dengan demikian tujuan pembelajaran sastra untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra sehingga 

diperoleh fungsi dan hakikat sastra dulce et utile. 

 

C. Simpulan  

Pada dasarnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam praktiknya saling berhubungan 

karena keduanya saling membutuhkan. Sastra tanpa bahasa tidak akan terwujud. Namun ada 

kekhasan bahasa dalam sastra adalah aspek estetik. Pembelajaran bahasa  berbasis teks telah 

mewarnai keseluruhan genre teks bahasa  maupun sastra. Pada konteks ini, pengintegrasian semua 

kepentingan bahasa dan sastra terwadahi secara baik.  

Apresiasi sastra mampu  menumbuhkan kecerdasan manusia secara operasional melalui tiga 

dimensi, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan 

untuk menopang potensi peserta didik berkarakter .  
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