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Abstrak
Berkurangnya kemampuan bersastra siswa tak lepas dari peran serta guru dalam pembelajaran. Hal itu disebabkan
guru merupakan salah satu orang terdekat dari siswa yang memiliki kewajiban membagi ilmu dan mendidiknya.
Pem belajaran sastra p erlu d iajarkan seim bang d engan p em belajaran bahasa. Bahkan d iantara ked u anya, saling
melengkapi. Begitu pula pembelajaran sastra dan kearifan lokal. Kearifan lokal dapat menjadi sumber belajar bagi
pembelajaran sastra. Keterkaitan keduanya dapat dimanfaatkan oleh guru dalam meningkatkan hasil pembelajaran
baik bahasa maupun sastra. Hal itu juga bermanfaat bagi peserta didik untuk mencegah berkurangnya rasa cinta
tanah air siswa.
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A. Pendahuluan
Pem belajaran sastra yang d iajarkan d i sekolah hanya m end ap atkan p orsi sed ikit
dibanding dengan pembelajaran bahasa. Padahal, pembelajaran bahasa dan sastra sebaiknya
d iajarkan secara seim bang. Seseorang yang p and ai d alam bid ang kebahasaan tid ak d ap at
dikatakan memiliki kemampuan kebahasaan secara lengkap kalau tidak memiliki kemampuan
bersastra. Demikian juga kalau hanya memiliki kemampuan sastra tanpa kemampuan bahasa.
Sastra d alam p erkem bangannya, tak m elu lu p ad a naskah ku no atau yang berkaitan
dengan sejarah (Firman, 2013: 91). Sastra untuk kepentingan pembelajaran lebih bersifat umum
yang d ap at d inikm ati d an d ip elajari oleh sisw a. Pem belajaran sastra yang hanya d iberikan
sed ikit d iband ing p em belajaran bahasa tak jarang d itinggalkan oleh gu ru d engan berbagai
alasan. Guru sebagai pendidik yang memiliki bekal dalam pembelajaran terbiasa untuk tidak
p ercaya d iri. Pad a saat p em belajaran berlangsu ng, gu ru lebih m em ilih m em berikan contoh
karya sastra ciptaan orang lain dibandingkan ciptaan sendiri. Meskipun guru tidaklah penyair,
akan lebih m engesankan d an m eyakinkan kalau d alam m em berikan contoh m encip ta karya
sastra itu dilakukan secara langsung.
Dalam p em belajaran, gu ru m em iliki p eran yang besar u ntu k m encap ai tu ju an
p em belajaran. Pem belajaran tid ak lagi d ilaku kan terp u sat p ad a gu ru tetap i gu ru lah yang
tak sed ikit d ari gu ru -gu ru yang m engiku ti p elatihan belu m p ernah m em bu at sebu ah karya,
term asu k p u isi. Sangat m em p rihatinkan m em ang, tap i begitu lah kenyataannya.Dengan
berbagai alasan, guru-guru tersebut mencari jawaban untuk pembelaan dirinya. Puisi dalam
p em bagian karya sastra m eru p akan karya sastra yang bentu knya p aling p end ek. Su m ber
inspirasi dalam penciptaan karya sastra (puisi) dapat diambil dari segala sesuatu yang dilihat,
d id engar,d irasakan, d ialam i oleh sisw a. Su m ber insp irasi yang d im aksu d kan d ap at d iam bil
d ari kearifan lokal yang terd ap at d i lingku ngan sekolah.Ind onesia m eru p akan negeri yang
kaya akan keberanekaragaman budaya. Jadi, tak ada salahnya setiap pembelajaran bersumber
dari kearifan lokal.
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Kenyataan yang ada, pembelajaran sastra tidak sedikit ditinggalkan oleh guru. Padahal
menghormati orang lain merupakan salah satu dari nilai-nilai tersebut. Perkembangan dunia
yang tid ak d ap at d ielakkan m em bu at nilai-nilai kehid u p an terkesan d ikesam p ingkan. Sisw a
lebih memilih hal-hal yang populer, kekinian tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan
yang ad a. Peran p em belajaran sastra m enjad i salah satu cara agar generasi p eneru s kem bali
m end ap atkan nilai-nilai kehid u p an yang p ositif. Pem belajaran sastra (p u isi) yang d ilaku kan
dapat dengan cara mengekspresikan lokal wisata sebagai sumber belajarnya.
B. Pembahasan
Pem belajaran sastra m eru p akan p em belajaran yang d ap at m elatih kem am p u an
sisw a d alam m engap resiasi d an m engeksp resi. Dari sesu atu yang d ilihat, d id engar, d irasa
d an d ialam i, sisw a d engan bim bingan gu ru d ap at secara bertahap m engap resiasi d an
m engekp resiakan sebu ah karya sastra.Prad op o (2009, 141) m enyatakan bahw a sastra
merupakan ekspresi suatu sikap yang umum terhadap kehidupan. Jadi, sastra berkaitan erat
terkandung di dalam sastra bersumber dari kehidupan manusia dan lingkungannya. Pendapat
tersebu t d iku atkan oleh End rasw ara (2013:153) m enyatakan bahw a m engenal su asana alam ,
menghayati lingkungan dan menangkap hal-hal ghaib melalui wisata merupakan cara belajar
sastra yang komprehensif. Kegiatan berwisata ini merupakan kegiatan untuk mengenal secara
langsung kearifan lokal (budaya dan bentuk kekhasan dari daerah yang lainnya).
Pem belajaran sastra yang d ilaksanakan d engan berbasis aktivitas m eru p akan
p em belajaran yang m enekankan p ad a aktivitas sisw a d engan bim bingan p engajar. Sisw a
d iarahkan u ntu k m em iliki kem am p u an belajar secara m and iri karena kegiatan belajar
mandiri merupakan kegiatan yang sangat bermakna. Pengajar sebagai seorang pembimbing,
fasilitator, dinamisator dan mediator dalam proses pembelajarannya (Ampera, 2010:1). Guru
sebagai pengajar sebaiknya memiliki rasa percaya bahwa siswa sudah memiliki kemampuan
aw al d alam hid u p nya. Sisw a d ap at m eningkatkan kem am p u annya d engan bantu an sang
guru. Oleh karena itu, mau tidak mau, siap atau pun tidak, diharapkan guru selalu mau dan
siap dalam membimbing siswa dalam pembelajaran.
H al itu berkaitan d engan p end ap at Am barjaya (2008: 21) “Menjad ikan m anu sia
terp elajar tid ak d engan send irinya berbu d aya. Akan m enjad i sesu atu yang m em bahayakan
atau p u n m eru gikan ap abila orang-orang terp elajar yang tid ak berbu d aya itu m eru p akan
siswa yang pernah belajar dengan guru. Hal itu dapat mencoreng nama baik guru, orang tua
dan sekolah. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembelajaran.
Masalah p em belajaran sastra d an kearifan lokal, tak d ap at d ip isahkan. Pem belajaran
sastra akan lebih berm anfaat m engangkat kearifan lokal d an kearifan lokal akan d ap at
terp elihara kelestariannya jika d igu nakan d alam p em belajaran sastra. Berbicara kearifan
lokal tid ak hanya berbicara m asalah bu d aya saja tetap i ju ga m asalah sosial. Sep erti yang
diketahui bersama, Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan kepercayaan.
Dengan demikian, pembelajaran sastra memiliki fungsi sosial karena menyajikan kehidupan
yang terd iri d ari kenyataan sosial (m eniru alam ) d an bersifat su bjektif (Warren d an Wellek,
1993:109). Sifat subjektif tersebut yang dapat dipupuk dalam pengamatan kearifan lokal agar
tak m u d ah tergeru s oleh bu d aya kekinian. Su bjektivitas tersebu t d im aksu d kan agar sisw a
memiliki rasa cinta tanah air dan tak mudah diprovokasi untuk menyerahkan kekayaan alam
yang d im iliki negara. Pem belajaran sastra ju ga bertu ju an u ntu k m enghind ari kem erosotan
m oral yang m akin p arah d an berkelanju tan p erlu m em p erhatikan generasi em as d engan
m engintensifkan p em belajaran sastra. Id ealnya p end id ikan m eru p akan sarana hu m anisasi
bagi sisw a. Pend ap at tersebu t d ap at d iartikan bahw a sisw a d ap at belajar m enjad i m anu sia
yang memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri dan untuk berbagi dengan yang lain.
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Kegiatan yang berkaitan d engan sastra (ap resiasi d an eksp resi) d ap at m enjad i su atu
kegiatan yang p rod u ktif. Ketika sisw a d iajarkan m engap resiasi su atu objek kearifan lokal
m aka sisw a tersebu t d ap at m enu angkan id e kreatifnya d alam m em berikan p enilaian. Sisw a
dapat memiliki kepekaan yang lebih daripada siswa yang tidak pernah diajarkan bagaimana
m engap resiasi itu . Kegiatan eksp resi p u n ju ga d em ikian, m engeksp resikan su atu ap resiasi
juga merupakan kegiatan yang produktif. Contohnya: ketika siswa diajak berwisata ke Candi
Prambanan dan di situ ada pertunjukkan sendratari kisah Ramayana, siswa dapat diarahkan
u ntu k m engap resiasi d an m engeksp resikannya. Sisw a d ap at m engap resiasi cand i m au p u n
send ratarinya. Setelah itu sisw a d ap at m engeksp resikan d engan su atu karya yaitu karya
m ereka berd asarkan kegiatan ap resiasinya.Dalam p em belajaran sastra, kegiatan m encip ta
sastra m eru p akan kegiatan yang bertanggu ng jaw ab. H al itu d isebabkan karya sastra yang
baik akan selalu memberikan pesan kepada pembaca untuk berbuat baik. Selain itu, kegiatan
mencipta sastra dari pembelajaran sastra dapat juga sebagai sarana pendidikan moral (Darma,
1984:47).
C. Penutup
Belajar dapat dilakukan secara mandiri tetapi tidak untuk pembelajaran. Pembelajaran
d ilaku kan oleh gu ru d an sisw a secara bersam a d engan tu ju an yang sam a. H al tersebu t
tid ak terkecu ali u ntu k p em belajaran sastra. Pad a d asarnya gu ru haru s m em iliki p anggilan
jiw a m enjad i seorang p end id ik. Dan sisw a haru s m em iliki sikap m au m aju u ntu k m enjad i
lebih baik. Pem belajaran sastra ad alah p em belajaran kreatif. Pem belajaran tersebu t d ap at
bersumber dari kearifan lokal.
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