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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Puisi 

2.1.1 Pengertian Puisi 

Pada hakikatnya puisi berkaitan dengan keindahan, pemadatan, dan 

ketidaklangsungan ekspresi. Puisi pada dasarnya adalah sebuah karya seni. Puisi 

adalah karya yang fungsi estetiknya dominan. Selanjutnya, puisi merupakan sebuah 

pernyataan yang hanya mengedepankan inti gagasan, pemikiran, maupun peristiwa. 

Terakhir, pada hakikatnya puisi merupakan ekspresi yang tidak langsung. 

Ketidaklangsungan ekspresi itu disebabkan oleh penggantian arti, penyimpangan 

arti, dan penciptaan arti. 

Kenyataannya tidak mudah mendefinisikan puisi, karena apa pun definisi 

yang dibuat selalu saja menunjukkam ketidaklengkapan atau kurang dapat 

menggambarkan secara akurat sifat alamiah yang dimiliki puisi. Robert (Badrun, 

1989: 1) mengatakan, “Sebuah puisi diawali dengan kenangan dan diakhiri dengan 

kebijaksanaan.” Lebih lanjut lagi, Pradopo (Badrun, 1989: 1) mengemukakan 

bahwa “Puisi merupakan karya seni yang puitis. Puitis dalam artian 

membangkitkan perasaan, menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas 

atau secara umum menimbulkan keharuan.” Demikian pula menurut Meyer 

(Badrun 1989: 1), “Puisi bukanlah metode komunikasi yang sederhana, tetapi 

merupakan pengalaman yang unik.” Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Perrine (Badrun, 1989: 1) bahwa “Puisi tidak berhubungan 

dengan keindahan, kebenaran (filsafat), dan juga tidak berhubungan dengan 
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persuasi. Akan tetapi puisi berhubungan dengan pengalaman. Keindahan dan 

kebenaran adalah bagian dari pengalaman.” Sebagai keseluruhan, puisi berisi 

berbagai pengalaman mencakup baik dan tidak baik.  

2.1.2 Unsur-Unsur Pembentuk Puisi 

Puisi merupakan bahasa multidimensional yang mampu menembus 

pikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. Menurut Shahnon (Badrun, 1989: 3) 

“Dalam puisi terdapat emosi, imajinasi, pemikiran ide, nada, irama, kesan 

pancaindra, susunan kata-kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang 

bercampur baur.” Lebih singkat lagi, Pradopo (Badrun, 1989: 3) 

“Menyederhanakan aspek yang terkandung dalam puisi, di antaranya pemikiran 

(ide dan emosi), bentuk, dan kesan yang semuanya terungkap lewat media 

bahasa.” 

Puisi memiliki unsur-unsur pembentuknya sendiri. Menurut Badrun (1989: 

7) “Tiap-tiap unsur puisi saling berhubungan satu sama lain.” Oleh karena itu, 

setiap unsur harus dipahami sebagai satu kesatuan yang membentuk puisi. Badrun 

(1989: 15-103) mengemukakan unsur-unsur pembentuk puisi sebagai berikut. 

(1) Imajeri 

Sebagai salah satu alat kepuitisan, menurut Badrun (1989: 15) “Imajeri 

berfungsi untuk memperjelas dan menimbulkan suasana khusus.” Imajeri 

merupakan efek pikiran yang timbul sebagai refleksi atas objek yang dilihat, 

dirasakan, dan sebagainya. Dengan kata lain sebagai kesan dari pikiran, imajeri 

menampilkan aspek fisik pengalaman dalam imajinasi. Ketika memahami imajeri 

haruslah tanggap untuk menghubungkan imajeri dengan pengalaman dan juga 

harus memahami makna kata yang digunakan dalam puisi. Imajeri memiliki 
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beragam bentuk, di antaranya imajeri visual, imajeri penciuman, imajeri 

pengecapan, imajeri perabaan, imajeri gerakan, dan imajeri organik. 

(2) Tema dan Makna 

Menciptakan karya sastra tidak bisa hanya dengan membeberkan 

pengalaman maupun masalah secara gamblang tanpa pertimbangan. Tentu saja 

harus dipilih terlebih dahulu pokok masalah yang hendak dijadikan topik dalam 

karangan. Setiap penyair mempunnyai konsep dalam menciptakan karya sastra. 

Menurut Cohen (Badrun, 1989: 103) “Konsep utama atau ide sentral dalam karya 

sastra disebut tema.” Tema mencakup segala aspek kehidupan manusia. 

Kaitan tema dan makna yaitu keduanya merupakan aspek yang berbeda 

namun saling berkaitan. Makna memiliki cakupan yang lebih luas daripada tema, 

makna meliputi semua aspek yang terungkap dalam karya sastra. Makna lebih 

mengarah pada nilai yang terkandung dalam karya sastra, baik secara eksplisit 

maupun implisit. Makna dalam puisi bermacam-macam, sebanyak pengalaman 

manusia itu sendiri. Dalam upaya memahami makna puisi tidak dapat dilepaskan 

dengan pemahaman bahasa atau lambang yang digunakan dalam puisi. Tanpa 

memahami hal itu maka sulit memahami makna yang terkandung dalam puisi.  

(3) Irama 

Secara sederhana, Doreski (Badrun, 1989: 78) mengungkapkan, “Irama 

lebih kurang dapat diartikan sebagai perulangan bagian bunyi secara teratur.” 

Selanjutnya, Meyer (Badrun 1989: 78) menyatakan, “Irama adalah perulangan 

bunyi yang ditekan atau tidak ditekan.” Lebih lanjut lagi, Pradopo (Badrun: 1989: 

78) menyatakan “Irama adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras 

lembut, cepat lambat ucapan bunyi dengan teratur.”  



13 
 

Pada puisi, bunyi dan irama tidak terpisahkan. Irama dalam puisi tidak 

dapat dipisahkan dengan bahasa. Oleh sebab itu, bahasa mempunyai kaidah atau 

ciri tersendiri maka kualitas irama pun berbeda-beda.  

(4) Diksi 

Kata-kata memiliki peranan penting dalam penulisan puisi. Setiap kata 

mempunyai fungsi tertentu dalam menyampaikan ide penyairnya. Meyer (Badrun, 

1989: 9) mengemukakan bahwa “Dalam fungsinya untuk memadatkan suasana, 

kata-kata dalam puisi hendaknya dapat menyampaikan makan secara lembut dan 

bersifat ekonomis.” Kata-kata dalam puisi hendaknya disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat menyalurkan pikiran dan perasaan penulisnya dengan baik.  

(5) Bahasa Kiasan  

 Menurut Abrams (Suryaman, 2012: 50) “Bahasa kiasan merupakan 

penyimpangan dari makna bahasa yang biasa yang makna katanya atau rangkaian 

katanya digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu”. Selanjutnya, 

Perrine (Badrun, 1989: 26) menjabarkan bahasa kiasan sebagai berikut. 

          Bahasa kiasan dapat menyampaikan makna secara efektif, karena 

dapat memberikan kenikmatan imajinatif pada pembaca, 

merupakan sebuah jalan untuk menyampaikan imaji tambahan 

dalam puisi, suatu cara untuk menambah intensitas emosi, dan 

alat untuk pemusatan dan sekaligus sebagai alat untuk 

menyatakan sesuatu secara jelas. 

  

  Dapat ditarik satu pemahaman bahwa bahasa kiasan sebagai salah satu 

alat kepuitisan berfungsi sebagai sesuatu yang digambarkan dalam puisi menjadi 

hidup, intensif, dan menarik. Terdapat beragam bahasa kiasan dalam puisi, 

Pradopo (Suryaman, 2012: 50) mengungkapkan, “Beberapa jenis bahasa kiasan, 

di antaranya personifikasi, metafora, perumpamaan (simile), metonimia, sinekdok, 

dan alegori.” 
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(6) Sarana Retorika 

 Sarana retorika merupakan susunan kata-kata yang artistik untuk 

memperoleh tekanan dan efek-efek tertentu. Sarana retorika tidak mengubah arti 

kata. Dengan adanya sarana retorika puisi lebih menarik sehingga pembaca ikut 

serta memikirkan efek yang ditimbulkan oleh puisi itu. Sarana retorika memiliki 

beragam bentuk. Pradopo (Badrun, 1989: 44) menjelaskan, “Sarana reotika yang 

digunakan penyair dalam setiap periode ditentukan oleh gaya sajaknya, aliran, 

paham, konvensi, dan konsepsi.” Beragam sarana retorika di antaranya, tautologi, 

pleonasme, kiasmus, ambiguitas, elipsis, dan sebagainya.  

(7) Tipografi 

Secara harfiah tipografi merupakan seni mencetak dengan desain khusus 

susunan atau rupa barang cetak. Menurut Winkler (Badrun, 1989: 87) “Tipografi 

lebih mengarah pada bentuk, yaitu susunan atau rupa.” Tipografi mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam visualisasi puisi karena dapat menarik minat 

para penikmat puisi. Selain itu tipografi dapat membantu penikmat puisi 

memahami makna atau situasi yang tergambar dalam puisi. Aminuddin 

(Suryaman, 2012: 62) menyebutkan, “Tipografi dalam puisi berfungsi sebagai 

penampilan artistik serta memberikan nuansa  dan suasana tertentu.” Selain itu, 

tipografi juga untuk mempertegas adanya loncatan gagasan dan memperjelas 

satuan-satuan makna tertentu.  

2.2 Pembelajaran Menulis Puisi di Sekolah 

Menulis seperti halnya ketiga keterampilan berbahasa lainnya, merupakan 

suatu proses perkembangan. Menulis menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, 

pelatihan, keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran langsung. Menurut 
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Logan (Tarigan, 2013: 9), kegiatan menulis didasarkan pada, (1) tulisan dibuat 

untuk dibaca, (2) tulisan didasarkan pada pengalaman, (3) tulisan ditingkatkan 

melalui latihan terpimpin, (4) dalam tulisan, makna menggantikan bentuk, dan (5) 

kegiatan-kegiatan bahasa lisan hendaklah didahului kegiatan menulis. 

Dalam dunia pendidikan tentu memiliki program pengajaran keterampilan 

menulis. Peck dan Schulz (Tarigan, 2013: 25-26) mengemukakan tujuan-tujuan 

program pengajaran menulis sebagai berikut. 

(1) Membantu para siswa memahami bagaimana caranya ekspresi tulis 

dapat melayani mereka dengan jalan menciptakan situasi-situasi di 

dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis. 

(2) Mendorong para siswa untuk mengekspresikan diri mereka secara 

bebas dalam tulisan. 

(3) Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi 

dalam ekspresi tulis. 

(4) Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan cara 

membantu para siswa menulis sejumlah cara dengan penuh keyakinan 

pada diri sendiri secara bebas. 

 

Dapat ditarik satu pemahaman bahwa keterampilan menulis wajib 

diajarkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Pengembangan 

keterampilan ini dapat dipelajari secara penuh pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Selain itu, pada dasarnya pelajaran bahasa Indonesia bertujuan 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mempelajari ilmu 

berbahasa dan bersastra.  

Pembelajaran menulis puisi merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

berupa menulis sastra yang harus dikuasai di jenjang sekolah menengah pertama 

pada kelas VIII semester dua. Hal ini tercantum pada SK dan KD, bahwasannya 

materi menulis puisi harus dikuasai berdasarkan kurikulum yang berlaku. Berikut 

SK dan KD yang harus dikuasai siswa kelas VIII dalam menulis puisi. 
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Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Menulis Puisi Kelas 

VIII SMP  

No Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas VIII Semester 2 

1. SK: 16. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas 

 

2. KD: 16.1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang  

sesuai. 

        16.2 Menulis puisi bebas dengan memperhatikan unsur persajakan 

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 116) 

2.3 Model Pembelajaran Experiential Learning 

2.3.1 Pengertian Model Experiential Learning 

      Kolb (Sharlanova, 2004: 36) menyatakan, ”Experiential learning is 

process, in which knowledge is created through transformation of experience.” 

Artinya, “Pembelajaran berbasis pengalaman merupakan proses, di mana 

pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman.” Selanjutnya, Indriana 

(Nurrahmawati, 2013: 15) menyatakan, “Experiential learning merupakan salah 

satu model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman peserta didik selama 

proses pembelajaran.” Colin dan Wilson (Astuti, 2016: 149) menyatakan, 

“Pembelajaran berbasis experiential learning membangun pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap melalui pengalaman yang bermanfaat bagi kegiatan 

pembelajaran.” Lebih lanjut lagi, Fathurahaman (Astuti, 2016: 149) 

mengungkapkan, “Pembelajaran berbasis experiential learning adalah proses 

induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktvitas refleksi secara 

personal tentang suatu pengalaman dan menformulasikan rencana untuk 

menerapkan yang telah diperoleh dari pengalaman.” Ditarik satu pemahaman 

bahwa model experiential learning merupakan model pembelajaran yang berpusat 

pada pengalaman peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Pengalaman di sini berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu 

siswa mencari dan mengumpulkan pengetahuan baru.  

2.3.2 Fase Belajar dalam Model Experiential Learning 

Pada model Experiential Learning terdapat 4 fase belajar oleh Kolb 

(Nasution, 2005: 111-112), yakni sebagai berikut. 

(1) Concrete experience (CE) atau pengalaman konkret: siswa melibatkan 

diri sepenuhnya dalam pengalaman baru (mengutamakan perasaan). 

Pelajaran diawali dengan memberikan aktivitas yang mampu 

menciptakan sebuah atmosfer dan kerangka kerja yang kondusif.  

(2) Reflection observation (RO)  atau observasi reflektif: siswa 

mengobservasi dan merefleksi atau memikirkan pengalamannya dari 

berbagai segi (melibatkan mengamati). Siswa secara aktif mencari tahu 

tentang maksud dan tujuan dari kegiatan atau peristiwa yang pernah 

dialaminya.  

(3) Abstract conceptual (AC) atau konseptualisasi abstrak: siswa 

menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya 

menjadi teori yang sehat (melibatkan berpikir). Dalam hal ini, siswa 

mulai pengumpulkan ide-ide kreatif berdasarkan dua tahap pembelajaran 

sebelumnya. Ide-ide tersebut disatukan menjadi sebuah konsep atau 

abstraksi yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk atau inovasi 

baru.  

(4) Active Experimentation (AE) atau percobaan aktif: siswa menggunakan 

teori itu untuk memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan 

(melibatkan melakukan). Pada tahap ini, Siswa mulai menuangkan idenya 
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menjadi sebuah produk sesuai dengan konsep yang telah disusun pada 

tahap sebelumnya. 

2.3.3 Manfaat Penggunaan Model Experiential Learning 

Terdapat  manfaat penggunaan model experiential Learning. Kolb 

(Sharlanova, 2004: 36-37) menyebutkan manfaat dalam model experiential 

learning sebagai berikut. 

(1) Provides ready direction for application, (2) give directions for 

necessary range of education methods, (3) provides effective 

connection between theory and practice, (4) clearly formulates the 

importance of students to reflect and the importance providing 

feedback in order to stimulate their studying, (5) helps to 

rationalize the way of combining learning style so that learning can 

become more effective, (6) can be used in all subject areas, (7) can 

be used by an individual, by teams, or by whole organizations, and 

(8) be used in particular lesson, session, or long course of study. 

 Artinya, manfaat penggunaan model experiential learning, di antaranya  

(1) menyediakan  aplikasi siap pakai, (2) memberikan arah untuk rentang yang 

diperlukan dalam metode pendidikan, (3) menyediakan koneksi yang efektif 

antara teori dan praktek, (4) secara jelas, merumuskan pentingnya merefleksikan 

bagi siswa dan pentingnya memberikan umpan balik dalam rangka untuk 

merangsang mereka belajar, (5) membantu untuk merasisonalisasi cara 

menggabungkan gaya belajar sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih efektif, 

(6) dapat digunakan dalam semua bidang studi, (7) dapat digunakan secara 

individual, tim, atau organisasi secara keseluruhan, dan (8) dapat digunakan pada 

pelajaran tertentu, sesi, atau kursus pendidikan. 
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2.4 Modul Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Modul  

         Badan Pengembagan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(Prastowo, 2015: 105) mengemukakan pengertian modul sebagai berikut. 

       Modul adalah satu unit program kegiatan belajar mengajar terkecil 

yang secara terperinci menggariskan hal-hal sebagai berikut, (1) 

tujuan-tujuan instruksional umum yang akan ditunjang 

pencapaiannya, (2) topik yang akan dijadikan pangkal proses 

belajar mengajar, (3) tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan 

dicapai oleh siswa, (4) pokok-pokok materi yang akan dipelajari 

dan diajarkan, (5) kedudukan dan fungsi satuan (modul) dalam 

kesatuan program yang lebih luas; (6) peranan guru di dalam 

proses belajar mengajar, (7) alat-alat dan sumber yang akan 

dipakai, (8) kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan 

dihayati murid secara berurutan, (9) lembaran-lembaran kerja yang 

harus diisi murid, dan (10) program evaluasi yang akan 

dilaksanakan selama berjalannya proses belajar ini.  

 

        Lebih lanjut lagi, Surahman (Prastowo, 2015: 105) mennyatakan, “Modul 

adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta 

didik secara perorangan (self instructional), setelah peserta menyelesaikan satuan 

dalam modul, selanjutnya peserta didik dapat melangkah maju dan mempelajari 

satuan modul berikutnya”. Demikian pula yang dikemukakan oleh Prastowo 

(2015: 106) berikut. 

       Pada dasarnya modul adalah sebuah bahan yang mudah dipahami 

oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar 

mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantunan atau 

bimbingan yang minimal dari pendidik. Kemudian dengan modul, 

peserta didik dapat juga mengukur sendiri  tingkat penguasaan 

mereka terhadap materi yang dibahas pada setiap satuan modul, 

sehingga apabila telah menguasainya, maka mereka dapat 

melanjukan pada satu satuan modul tingkat berikutnya.  

 

        Dapat diuraikan secara singkat bahwa modul adalah satuan bahan ajar 

terkecil yang lengkap dan mudah dipelajari siswa secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan guru.  
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2.4.2 Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan Modul 

        Modul memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang saling berkaitan bagi 

kegiatan pembelajaran siswa. Berikut fungsi, tujuan, dan kegunaan modul. 

(1) Fungsi Modul 

        Menurut Prastowo (2015: 107-108) sebagai bentuk bahan ajar, modul 

memiliki fungsi sebagai berikut. 

(a) Bahan ajar mandiri. Artinya, penggunaan moul dalam proses 

pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran 

pendidik. 

(b) Pengganti fungsi pendidik. Artinya, modul sebagai bahan ajar 

yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan 

baik mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia mereka. 

(c) Sebagai alat evaluasi. Artinya, dengan modul peserta didik 

dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat 

penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. 

(d) Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Artinya, karena 

modul mengandung berbagai materi yang harus dipelajari 

peserta didik, maka modul memiliki fungsi sebagai bahan 

rujukan bagi peserta didik.  

 

(2) Tujuan Pembuatan Modul 

Berikut tujuan pembuatan modul menurut Prastowo (2015: 108-109). 

(a) Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan pendidik. 

(b) Agar peran penddik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam 

kegiatan pembelajaran. 

(c) Melatih kejujuran peserta didik. 

(d) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta 

didik. Bagi peserta didik yang kecepatan belajaranya tinggi, 

maka mereka dapat belajar lebih cepat pula. Sebaliknya, bagi 

peserta didik yang lambat, maka mereka dipersilakan untuk 

mengulanginya kembali. 

(e) Agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat 

penguasaan materi yang telah dipelajari. 
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2.4.3 Kegunaan Modul bagi Kegiatan Pembelajaran 

      Andriani (Prastowo, 2015: 109) mengemukakan: 

      Kegunaan modul dalam proses pembelajaran antara lain sebagai 

penyedia informasi dasar, karena dalam modul disajikan berbagai 

materi pokok yang masih bisa dikembangkan lagi lebih lanjut, 

sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik, dan 

sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang 

komunikatif. 

 

     Selain itu, Prastowo (2015: 109) menyebutkan, “Kegunaan lainnya dari 

modul yaitu menjadi petunjuk mengajar yang efektif bagi pendidik serta menjadi 

bahan untuk berlatih bagi peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri (self 

assesment).” 

2.4.4 Gaya Penulisan Dalam Modul 

        Penggunaan gaya penulisan dalam modul harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan perkembangan peserta didik. Menurut Rowntree (Prastowo, 

2015: 137-138) terdapat sebelas hal yang harus diperhatikan dalam menentukan 

gaya penulisan modul sebagai berikut.  

(1) Tulislah kata-kata seolah-olah kita berbicara secara langsung 

dengan pembaca, (2) gunakan kata ganti orang pertama, misalnya 

anda, saudara, penulis, dan sebagainya, (3) bicaralah langsung 

dengan peserta didik (pembaca), (4) tulislah mengenai orang, 

benda, dan fakta, (5) gunakan kalimat aktif dan subjek personal, (6) 

gunakan kata kerja, (7) gunakan kalimat yang singkat, (8) gunakan 

paragraf yang singkat, (9) gunakan kalimat retorika, (10) lakukan 

dramatisasi, jika diperlukan, dan (11) gunakan ilustrasi, contoh, 

atau kasus. 

 

2.4.5 Karakteristik Modul yang Penting 

        Setiap bahan ajar yang ada tentu memiliki karakteristik tertentu yang 

menjadi ciri khas dan menjadi pembeda dari bahan ajar lain. Menurut Mohammad 

(Prastowo, 2015: 110) modul memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:  
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(1) modul dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri; 

(2) merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis; 

(3) mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi; 

(4) disajikan secara komunikatif (dua arah); 

(5) diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar; 

(6) cakupan bahasa terfokus dan terukur; dan 

(7) mementingkan aktvitas belajar pemakai. 

 

2.4.6 Kriteria Kelayakan Modul 

       Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan supaya peserta 

didik dapat belajar secara mandiri dan mengevaluasi hasil belajar sendiri  dengan 

atau tanpa bimbingan guru. Modul yang layak digunakan peserta didik tentu harus 

dapat menjadi bahan ajar mandiri bagi siswa untuk mengevaluasi kemampuan 

mereka sendiri, sehingga peranan pendidik dapat diminimalisir.  

 Penentuan kelayakan bahan ajar berupa modul didasarkan pada kelayakan 

bahan ajar menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP 2006) sebagai 

berikut.  

Buku atau bahan ajar yang baik haruslah memperhatikan 4 

komponen kelayakan di antaranya, (1) komponen kelayakan isi 

yang mencakupi kesesuaian dengan SK dan KD, kesesuaian 

dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan 

ajar, kebenaran subtansi materi pembelajaran, manfaat untuk 

menambah wawasan, dan kesesuaian dengan nilai moral dan sosial; 

(2) komponen kelayakan kebahasaan yang mencakupi keterbacaan, 

kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien; 
(3) komponen kelayakan penyajian yang mencakupi kejelasan 

tujuan (indikator) yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian 

motivasi (daya tarik), interaksi (pemberian stimulus dan respon), 

dan kelengkapan informasi; dan (4) komponen kelayakan 

kegrafikan yang mencakupi penggunaan font (jenis huruf), layout, 

(tata letak), ilustrasi, gambar, dan foto, dan desain tampilan. 

 
Keempat cangkupan komponen sebelumnya dikembangkan ke dalam kisi-

kisi instrumen. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen dan penambahan kelayakan 

penerapan model experiential learning yang ditentukan peneliti telah diperluas ke 
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dalam bentuk instrumen penilaian kelayakan modul. 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti melakukan penelitian, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ana Masruroh pada tahun 2015 berasal dari 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Menulis Cerpen Berbasis Pengalaman (experiential learning) Untuk 

Siswa SMP/MTs.” Hasil dari penelitian Ana Masruroh berupa modul 

pembelajaran menulis cerpen berbasis pengalaman (experiential learning) untuk 

siswa SMP/MTs yang terkategori layak digunakan oleh siswa saat belajar di kelas 

maupun belajar secara mandiri. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian peneliti 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Masruroh yaitu terletak pada objek 

penelitian, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada model pembelajaran 

yang digunakan.  

Selanjutnya, penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuli Nurrahmawati pada tahun 2013 dari Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Menulis Puisi dengan Model 

Experiential Learning Berbantu Video Bagi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 

Sentolo, Kulon Progo”. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Yuli 

Nurrahmawati, yaitu model experiential learning efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi yang dibantu dengan menggunakan video. Kesamaan 

terletak pada objek yang diteliti dan model yang digunakan. Perbedaan penelitian 

terletak pada jenis penelitiann. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

jenis research and development, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli 

Nurrahmawati tergolong ke dalam penelitian eksperimen. 


