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Lampiran 1 

KD: 4.5 Mengonversi teks novel ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks secara lisan maupun tulisan. 

BAHAN AJAR 

APRESIASI NOVEL 

A. Pengertian Novel 

Pernahkan kalian membaca novel? Apakah yang kalian tahu tentang 

novel? Novel merupakan sebuah karya imajinasi yang berupa cerita panjang  

didalamnya menceritakan kehidupan manusia dan sekitarnya (Nurgiyantoro, 

2010). Oleh karena itu novel merupakan pengalaman hidup dari seorang 

pengarang yang menceritakan ;ewat karyanya. Dengan demikian dapat dikatakan 

hawa novel adalah karya yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang 

lebih mendalam dan disajikan dengan halus. 

B. Unsur-unsur Novel 

Setelah kalian memahami pengertian novel. Kalian juga harus mengetahui 

apa saja unsur-unsur yang ada di dalam sebuah novel. Unsur-unsur terdiri atas 

tema, dan fakta cerita (Stanton, 2007): 

1. Tema adalah gagasan yang melandasi cerita yang berkaitan dengan berbagai aspek 

kehidupan (Nurgiyantoro, 2010). 

2. Fakta cerita 

a. Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita (Stanton, 

2007). Menurut (Nurgiyantoro, 2010), berdasarkan kriteria urutan waktu alur atau 

plot sapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu alur maju, alur mundur dan alur 

campuran.  
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b. Latar 

Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita,  

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung 

(Stanton, 2007). Menurut (Nurgiyantoro, 2010) unsur latar dibedakan atas tiga 

unsur, yaitu tempat, waktu, dan sosial budaya. 

c. Penokohan 

Penokohan merupakan karakter merujuk pada percampuran dari berbagai 

kepentingan, keinginan emosi dan prinsip umum dari individu-individu (Stanton, 

2007). Jadi karakter adalah emosi yang dimunculkan dari seorang tokoh dalam 

cerita. 

C. Pengertian dan Langkah membuat Sinopsis 

Pada sebuah novel, biasanya terdapat ringkasan cerita yang mampu 

memudahkan pembaca mengetahui inti cerita dalam novel tersebut. Ringkasan 

cerita itu disebut dengan sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita dari 

sebuah novel atau gambaran isi dari suatu cerita garis besarnya. Sinopsis ini 

dibuat untuk memudahkan dalam memahami secata singkat tentang sebuah novel. 

Langkah-langkah membuat sinopsis novel sebagai berikut: 

1. Membaca novel secara utuh dan menyeluruh. 

2. Mencari gagasan/pokok-pokok penting dari novel yang dibaca 

3. Pahami unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam novel tersebut 

4. Mengembangkan gagasan pokok yang telah kita temukan secara singkat dengan 

bahasa menarik, serta menggambarkan novel aslinya 

5. Mengubah semua petikan langsung menjadi tidak langsung. 
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D. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Bacalah novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

2. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang 

3. Buatlah sinopsis dari novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dengan etentuan dari 

sebuah novel dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. 

Langkah membuat novel sebagai berikut: 

a. Membaca novel secara utuh dan menyeluruh. 

b. Mencari gagasan/pokok-pokok penting dari novel yang dibaca 

c. Pahami unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam novel tersebut 

d. Mengembangkan gagasan pokok yang telah kita temukan secara singkat dengan 

bahasa menarik, serta menggambarkan novel aslinya 

e. Mengubah semua petikan langsung menjadi tidak langsung. 
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Rubrik Kunci Jawaban dan Penilaian  

1. Kunci jawaban: siswa membuat sinopsis dari novel Anak Rantau karya Ahmad 

Fuadi dengan tetap memperhatikan struktur atau unsur-unsur novel  

2. Rubrik Penilaian 

Rubrik Penilaian Membuat Sinopsis. 

Tanggal Penilaian : 

Kompetensi Dasar : 

No Nama Siswa Skor Nilai 

AKhir Isi Struktur Bahasa Mekanik 

1       

2       

3       

Dst       

Pedoman Penskoran 

Aspek Kriteria Skor 

Isi 

(15-30) 

Lengkap dan dideskripsikan secara jelas 25-30 

Kurang lengkap dan dideskripsikan tidak kurang jelas 21-24 

Tidak lengkap dan dideskripsikan tidak jelas 15-20 

 

 

 

Struktur 

(10-20) 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya benar, tidak ada yang letaknya 

terbalik 

17-20 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya ada yang tidak tepat, ada yang 

letaknya terbalik 

13-16 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya salah total, banyak bagian yang 

letaknnya terbalik 

10-12 

 

 

 

Menggunakan bahasa baku, kalimat efektif dan 

komunikatif, diksi variatif dan menarik, tidak ada 

kalimat yang ambigu 

25-30 

Bahasa kurang baku, ada kalimat yang tidak efektif dan 21-24 
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Bahasa 

(15-30) 

komunikatif, diksi kurang variatif, tepat dan menarik, 

ada kalimat ambigu 

Bahasa tidak baku, banyak kalimat yang tidak efektif 

dan tidak komunikatif, tidak berdiksi, banyak kalimat 

yang ambigu 

15-20 

 

 

 

Mekanik 

(10-20) 

Menguasai aturan penulisan, tidak ada kesalahan ejaan, 

tanda baca, penggunaan huruf kapital dan penataan 

paragraph 

17-20 

Sering terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan 

huruf kapital dan penataan paragraph, tulisan tangan 

tidak jelas makna membingungkan atau kabur 

13-16 

Tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak 

kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital 

dan penataan paragraph, tulisan tidak didapat baca 

10-12 

Jumlah 100 

 

Nilai =
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

Konvensi Nilai =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 
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Lampiran 2 

KD: 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks novel baik lisan maupun tulisan 

BAHAN AJAR 

APRESIASI SINOPSIS 

A. Pengertian Sinopsis 

Sinopsis novel merupakan ringkasan cerita novel. Ringkasan novel adalah 

bentuk pemendekan dari sebuah novel dengan tetap memperhatikan unsur-unsur 

intrinsik novel tersebut. Membuat sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk 

menyajikan karangan (novel) yang panjang dalam bentuk yang singkat. Dalam 

sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi dan penjelasan-penjelasan dihilangkan, 

tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan umum pengarangnya. Sinopsis biasanya 

dibatasi oleh jumlah halaman, misalnya dia atau tiga halaman, seperlima atau 

sepersepuluh dari panjang karangan asli.  

B. Tujuan Sinopsis 

 Tujuan pokok dari sinopsis untuk memberikan gambaran secara ringkas dan 

padat tentang tema atau pokok materi yang akan digarap. Selain itu, sinopsis juga 

mempermudah siapa saja yang membacanya untuk menangkap konsep dan kesesuaian 

gagasan dalam sebuah program cerita. Karena merupakan sebuah ringkasan, jadi 

pembuatannya harus benar-benar ringkas.  

C. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Bacalah sinopsis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi berikut dengan 

tepat, kemudian jawablah pertanyaan dibawah ini! 

Sinopsis Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang bernama Hepi yang tinggal 

diperantauan ayahnya yang bernama Martias laki laki kelahiran tanah Minang yang 

merantau ke kota Jakarta. Cerita ini berawal dari pembagian rapor di sekolah Hepi 
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yang mana pada saat itu ayah hepi tengah megambil rapor ujian semester anaknya dan 

ia menemukan bahwa rapor itu kosong tanpa nilai segorespun melihat hal itu ayahnya 

geram sekali melihat Hepi yang awalnya ia mengetahui anaknya adalah anak yang 

pintar dan cukup berprestasi di sekolahnya namun kali ini apa yang ia dapatkan hanya 

rapor kosong yang tak terlulis di dalamya nilai segorespun. Karena ulah anaknya ini ia 

berencana untuk mengirim anaknya ke kampungnya di Sumatra Barat, dengan cara 

mengajak anaknya liburan ke sana Hepi pun menyetujui ajakan ayahnya untuk 

berlibur ke sana. Sesampainya ia dan ayahnya di sebuah kampung yang bernama 

kampung Durian di salah satu daerah di Sumatra Barat ia menikmati liburanya di sana 

dengan menikmati suasana pekampungan yang terletak di tepi danau Talago sambil 

ayahnya menceitakan kenangan masa kecilnya di kampung itu. 

 

Namun liburan tu bukan hanya sekedar liburan bagi Hepi namun ia harus 

menerima paksaan ayahnya untuk tinggal disana dan melanjutkan sekoalahnya disana, 

setelah dua minggu liburan dikampungnya Hepi ditinggalkan ayahnya untuk tinggal 

bersama Kakek dan Neneknya dengan cara yang menyakitkan hati Hepi ayahnya 

meniggalkan nya tanpa memberitahukan kepadanya dari peristiwa inilah ia mulai 

membenci ayahnya dan bertekad untuk mengupulkan uang sendiri dan akan membeli 

tiket pesawat untuk balik ke Jakarta sendiri. 

 

Mulai saat itulah Hepi menjalani hidunya sebagai seorang anak rantau yang hidup 

di kampung yang mana susana nya sangat beda dengan di Jakarta ia menjalani 

kehidupanya itu dengan perasaan yang kcewa dengan apa yang sudah dilakukan 

ayahnya kepada nya. Hingga Hepi bertemu dua kawan yang menjadi sahabatnya 

disana yang bernama Attar dan Zen yang akan selalu menemani hidup Hepi di 

kampung itu dengan bermain bersama dan sekolah bersama. Dari dua orang temanya 

inilah Hepi mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan di kampung yang belum 

pernah ia rasakan Attar dan Zen memanggilnya anak Kota. Kehidupan hepi juga 

dipenuhi dengan ibadah ibadah yang selalu ia lakukan karena Kakeknya adalah 

seorang pengurus mesjid yang berada di dekat rumah Kakeknya dan dari Kakeknya 

jugalah Hepi belajar banyak tentang agama dn juga belajar azan dan mengaji. 

 

Seperti anak anak kampung biasanya Hepi mulai terbiasa dengan suasana barunya 

disana dengan bermain dengan anak anak disana setiap sorenya, namun dibalik 

kesengannya itu ia masih menyimpan dendam dengan ayahnya yang bakan 

dibalaskanya dengan membuktikan kepada ayahnya bahwa ia mampu untuk pulang ke 

Jakarta sendiri dengan uangnya sendiri. Kerena ambisi itu ia gait mengumpulkan uang 

dengan bekerja dan menolong Kakekya mengurusi masjid. Hepi juga bekerja di 

warung sudara ayahnya yang bernama Mak tuo Ros, setiap pulang sekolah dan hari 

pekan Hepi selalu menolong Mak Tuo Ros melayani pengunjung warungnya. Namun 

hasil yang ia dapatkan dari bekerja di warung Mak Tuo Ros sangat kecil sekali ia 

meras akan lama sekali jika menunggu tabunganya penuh untuk membeli tiket pulang 

ke Jakarta, kemudian ia mendengar bahwa ada perantau dari Jakarta juga yang juga 

merupakan teman ayahnya yang bernama Bang Lenon yang membuka bisnis 

kerajianan tangan di Kampung Tanjung Duria. Hepipun tertarik untuk ikut bekerja 

dengan Bang Lenon. 
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Iapun datang ke tempat Banng Lenon dan mengatakan kepadanya bahwasanya ia 

ingin mencari uang untuk pulang ke Jakarta, Bang Lenon pun menerimanya untuk 

bekerja disana dengan tugas mengantarkan pesanan orang ke rumah nya namun 

pekerjaan inilah yang kelak akan membuat dirinya merasa sangat berdosa dengan apa 

yang telah ia lakukan. Penghasilanya selama bekerja dengan Bang Lenon lebih besar 

dari pada ia bekerja di Warung Mak Tuo Ros. Selain harus bekerja ia juga harus 

melanjutkan sekolahnya disana dengan harus menjadi anak Surau yang dikelola 

Kakeknya. 

 

Pada suatu hari kampung Tanjung Durian digegerkan dengan pencurian yang 

dilakukan oleh sekelompok orang yang misterius mereka mecuri kambing, perhiasan, 

dan hewan ternak lainya milik warga hingga mereka juga mencuri barang barang di 

surau milik Kakeknya Hepi. Melihat hal ini Hepi dan kawan kawanya geram sekali 

dan berencana untuk menjebak mereka dengan memancing mereka dengan dua ekor 

kambing milik orang tua Zen. Malamnya pun mereka melancarkan aksinya mereka 

meletakan kambing itu di batang mangga di dekat surau Gadang. Mereka mengintai 

pencuri itu dari rumah Kakek Hepi yang tak jauh dari lokasi kambing tersebut. 

Hingga tengah malam pencuri tersebut tak kunjung juga datang, setelah lama 

menunggu akhirnya Hepi mendengar ada suara langkah kaki orang yang mendekati 

kambing umpan itu. Ketika ia melihat kesana kambing itu sudah lenyap dengan 

cekatan Hepi mengejar kambing itu. Tiba di simpang kanpung Tanjung Durian Hepi 

berhasil menangkap pencuri itu dan melawanya dengan jurus silat yang ia pernah 

pelajari. Ketika ditanyai ternyata pencuri itu adalah Bang Noppen yang mana bekas 

pembantu Kakek Hepi di Surau Gadang, dan ia mengaku kehabisan uang untuk 

membeli narkoba karena ia sudah ketergantungan. Hepipun berpikir bahwa di 

kampungnya sudah terjaring narkoba dan dia juga berniat untuk menyelidikinya. 

 

Setelah beberapa hari Hepi dan teman temanya menyelidiki kasus narkoba di 

kampungnya ini ia pun mengetahui bahwasanya narkoba itu dijual oleh seseorang 

yang seelalu menggunakan perahu dan menjualnya ke para nelayan yang sedang 

beristirahat di keramba ikan mereka. Hepi dan teman temanya mengikuti kemana 

perahu itu bermuara dan ia pun mendapatkan bahwa orang itu tinggal di sebuah 

bangunan di tengah hutan yanga sangat terpencil. Saat ingin memesuki bangunan itu 

ia ditangkap oleh seseorang dan disekap di sebuah ruangan, dan ia mengetahui bahwa 

yang memiliki usaha haram itu adalah bang Lenon dan ia dan teman temanya akan 

dibunuh namun saat itu juga Kakeknya dan Pandeka Luko datang menyelamatkanya 

Hepi dan temanya pun selamat. 
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 Setelah kalian selesai membaca sinopsis novel Anak Rantau karya Ahmad 

Fuadi di atas, sudahkah kalian memahami isi sinopsis tersebut? Jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut ini! 

1. Apa tema yang diangkat dalam sinopsis novel tersebut? 

Jawab :  

Alasannya : 

2. Siapakah tokoh utama dalam sinopsis novel diatas? 

Jawab : 

Alasannya : 

3. Jelaskan Latar tempat cerita dalam sinopsis di atas? 

Jawab : 

Alasannya : 

4. Jelaskan alur yang terdapat dalam sinopsis novel diatas? 

Jelaskan : 

Alasannya : 

5. Jelaskan amanat yang ada dalam sinopsis novel tersebut? 

Jelaskan : 

Alasannya : 

D. Daftar Pustaka 

E. Rubrik Kunci Jawaban dan Penilaian 

1. Kunci Jawaban 

1) Tema sinopsis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ini berkaitan dengan 

perjuangan hidup yang mengisahkan rasa kecewa dendam dan terdapat arti 

memafkan 

2) Tokoh utama dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi adalah Hepi 
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3) Latar tempat antara lain rumah kakek, surau gadang, sarang elang, rumah 

Lenon rumah hitam, SMP, danau talago. 

4) Alur dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi adalah alur maju 

5) Amanat dari sinopsis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi adalah setiap 

perbuatan pasti ada akibatnya jangan ada rasa kecewa karena perbuatan, 

maafkanlah dan lupakan semuannya. 

2. Rubrik Penilaian 

Nama siswa  : 

Tanggal penilaian  : 

Kompetensi Dasar : 

No Instrumen Skor Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Apakah tema yang diangkat dalam 

sinopsis tersebut 

     

2. Siapakah tokoh utama dalam sinopsis 

novel diatas? 

     

3. Jelaskan latar tempat dalam sinopsis di 

atas? 

     

4. Jelaskan alur yang terdapat dalam 

sinopsis novel di atas? 

     

5. Jelaskan amanat yang ada dalam 

sinopsis novel tersebut? 

     

Jumlah skor keseluruhan   

Pedoman Penskoran 

Rubrik Skor 

Menjawab pertanyaan yang kurang tepat 1 

Menjawab pertanyaan yang cukup tepat 2 

Menjawab pertanyaan dengan tepat 3 

Menjawab pertanyaan dengan sangat tepat 4 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 
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Lampiran 3 

KD: 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks novel baik lisan maupun tulisan 

BAHAN AJAR 

ANALISIS STRUKTUR NOVEL 

A. Pengertian Analisis Strutur Novel 

 Masih ingatkah kalian ada berapakah unsur-unsur novel ada berapa?. Struktur 

atau unsur novel terdiri atas tema, fakta cerita yang meliputi alur, penokohan serta 

latar (Stanton, 2007). Setelah kalian memahami unsur-unsur atau struktur novel, tentu 

saja kalian harus bisa menganalisis struktur yang ada dalam novel tersebut. Struktur 

karya sastra juga menunjuk pada pengertian adanya hubungan antar usur (intrinsik) 

yang bersifat timbal-balik, saling menentukan saling memengaruhi, yang secara 

bersama membentu satu kesatuan yang utuh (Nurgiyantoro, 2010). Analisis karya 

sastra yang secara bersamaan menghasilkan keseluruhan. 

B.  Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Untuk memahami cara menganalisis struktur dalam novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi maka cermatilah hasil analisis struktur novel berikut, kemudian 

jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Tema 

 Tema  novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ini berkaitan dengan 

perjuangan hidup yaitu mengisahkan rasa kecewa, dendam serta mengajarkan arti 

memafkan. 

2. Fakta Cerita 

a. Alur novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi menggunakan alur maju 

b. Penokohan/perwatakan 

1) Hepi, yaitu tokoh utama, tokoh yang paling banyak dibicarakan/ 
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2) Attar yaitu tokoh tambahan, tokoh yang menjadi sahabat Hepi. 

3) Zen yaitu tokoh tambaha, tokoh yang menjadi sahabat dari Hepi dan Attar. 

4) Martiaz yaituh tokoh tambahan, tokoh ini menjadi ayah dari Hepi. 

5) Datuk Marajo Labiah yaitu tokoh tambahan, tokoh yang menjadi kakek 

dari Hepi dan ayah dari Martiaz yang berada di Kampung Tanjuang 

Durian, Padang. 

6) Pandeka Luko yaitu tokoh tambahan, tokoh ini merupakan abang sepupu 

dari Kakek Hepi. 

7) Bang Lenon yaitu tokoh tambahan, tokoh yang menjadi preman di 

Kampung Tanjung Durian. 

8) Inspektur Saldi yaitu tokoh tambahan, tokoh ini merupakan seorang polisi 

yang menangkap maling di kampung Tanjung Durian. 

c. Latar 

  Latar dalam karya sastra dibagi menjadi tiga yaitu, latar waktu, latar 

tempat dan latar sosial budaya. Latar waktu dalam novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi yaitu waktu pagi, siang, sore dan malam. Latar tempat antara 

lain rumah kakek di Tanjung Durian, surau gadang, sarang elang, lapau mak 

Tuo Ros, rumah bang Lenon, rumah hitam. Latar sosial budaya yaitu warga 

Tanjung Durian yang berbondong-bondong membaca yasin ke rumah 

almarhuma datuk Mudo.  
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  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) 

pada huruf a,b,c dan d dengan tepat! 

1. Tema yang terdapat dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yaitu 

tentang… 

a. Perjuangan hidup   c. Agama 

b. Pendidikan    d. Sosial 

2. Apakah alur dalam novel tersebut… 

a. Alur maju    c. Alur Campuran 

b. Alur mundur    d. Alur lurus 

3. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam novel Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi tersebut… 

a. Attar     c. Hepi 

b. Zen     d. Martiaz 

4. Berapakah sahabat Hepi yang ada di Kampung Tanjung Durian… 

a. 1 orang    c. 3 orang 

b. 2 orang    d. tidak mempunyai sahabat 

5. Siapakah nama ayah Hepi dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

tersebut… 

a. Datuk Marajo Labiah   c. Bang Lenon 

b. Martiaz    d. Inspektur Saldi 

6. Bersama siapakah Hepi tinggal di Kampung Tanjung Durian dalam novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tersebut… 

a. Pandeka Luko    c. Martiaz 

b. Inspektur Saldi   d. Datuk Marajo Labiah 
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7. Siapakah yang menangkap maling di Kampung Tanjung Durian dalam 

novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tersebut… 

a. Inspektur Saldi   c. Pandeka Luko 

b. Datuk Marajo Labiah   d. Bang Lenon 

8. Latar tempat pada novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tersebut, 

kecuali… 

a. Danau Talago    c. Rumah Inspektur Saldi 

b. Surau Gadang    d. Rumah Kakek 

9.  Latar waktu dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tersebut, 

kecuali… 

a. Siang      c. Malam 

b. Sore      d. Tahun 2000 

10. Latar sosial dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yaitu warga 

saling berbondong-bondong membaca yasin ke rumah almarhum… 

a. Datuk Marajo Labiah   c. Pandeka Luko  

b. Datuk Mudo    d. Bang Leno  

C. Rubrik Kunci Jawaban dan Penilaian 

1. Kunci Jawaban 

1) A    6) D 

2) A    7) A 

3) C    8) C 

4) C    9) D 

5) B    10) B 

2. Rubrik Penilaian  

Nilai= Jumlah Soal x 10 = 100 

Konvensi Nilai =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 
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Lampiran 4 

KD: 4.1 Menginterpretasikan makna teks novel baik melalui lisan maupun 

tulisan  

BAHAN AJAR 

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER (RELIGIUS) 

A. Nilai Pendidikan Karakter (Religius) 

 Nilai pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk 

membantu seseorang hingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan 

nilai-nilai etika yang inti (Lickona, 2013). Menurut Mumpuni, (2018) nilai 

religius merupakan suatu nilai karakter yang mencerminkan hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Religius merupakan sebuah nilai karakter yang menunjukkan 

isi pemikiran, ucapan maupun perilaku seseorang yang selalu diupayakan untuk 

memenuhi nilai keyakinan dalam agamanya. Religius mampu mengendalikan diri 

manusia saat berinteraksi dengan Tuhannya dan sesama manusia lainnya.  

 Berdasarkan novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi didalamnya terdapat 

lima indikator nilai pendidikan karakter religius, yaitu: 

1) Nilai Ibadah 

  Nilai ibadah merupakan sebuah nilai religius dimana seseorang 

mengabdikan dirinya kepada ajaran agama. Hasil analisis nilai ibadah dalam 

novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi terdapat dalam kutipan sebagai 

berikut: 

“Setiap hari surau gadang ini menjadi tempat sembayang lima waktu 

dan tempat mengaji buat anak-anak SD sampai Smp, yang 

dilaksanakan dua kali dalam seminggu (Fuadi, 2017:31).  

“Kakek menyuruh Hepi untuk memperlancar kaji yang dilakukan 

setiap selesai magrib. Kemudian di sudut surai belakang ada dua 

kelompok mengaji anak SD yang diajar Neneknya dan di satu sudut 

lagi ada kelompok SMP yang diajar Bang Katik” (Fuadi, 2017:108).  
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“Kakek kalau selesai melaksanakan shalat berdoalah, matanya 

terpejam dan kelopak matanya berkedut-kedut” (Fuadi, 2017:119) 

“Hepi berdoa malam ini hanya satu yang ia minta kepada Tuhan segera 

memberi dia jalan lolos dari jebakan terkurung di kampung sendiri ini” 

(Fuadi, 2017:141). 

2) Nilai Ruhul Jihad 

Nilai Ruhul Jihad merupakan jiwa yang mendorong seseorang untuk 

berjuang dengan sungguh-sungguh seperti dalam mencari ilmu dan hal dalam 

Agama. 

“Sejak itu dia berjanji untuk tobat nasuha dan menugaskan dirinya 

menjadi imam dan guru mengaji di surau gadang milik sukunya yang 

oernah mati suri. Peci yang tertonggok dikepala, serban yang 

membalut leher, serta sarung menjadi identitas diaa. Dengan seragam 

barunya ini, pembawaannya saja sudah membuat orang segan dan 

kadang membuat dia dipanggil pak Haji Datuk” (Fuadi, 2017:121).  

 

“Ah, mungkin kau terlalu kecil untuk paham. Tapi, tetap dengarlah, 

menyelamlah kepedalaman dirimu. Temukan mustika di dalam sana. 

Lambat laun setelah kenal dirimu, kau akan pahami pula siapa Dia, 

pemegang kunci segala nasib itu. Begitu kau kenal Dia, nasib hanyalah 

debu. Sedang Dia adalah segalanya, “Katanya sambil menunjuk dada 

Hepi” (Fuadi, 2017:256). 

 

3) Nilai Amanah dan Ikhlas  

Nilai amanah dan ikhlas merupakan nilai religius dimana seseorang 

percaya atau beriman dan dapat dipercaya. 

“Kakek menyuruh Hepi, Attar dan Zen berlatuh adzan untuk 

menggantikannya, kemudian terdengar suara suara fals dari ketiga 

anak yang baru tumbuh jakun. Setelah beberapa kali mengulang adzan 

mereka bertiga diminta untuk praktik langsung menjelang shalat” 

(Fuadi, 2017:39) 

 

“Pendeka adalah pahlawan yang selalu memberikan jasa. Tapi tidak 

pernah minta balas jasa. Dia leboh suka hidup semampunya. Honor 

artikel dan tulisan-tulisan puisinya tentu tidak akan pernah cukup 

untuk membiayai pengobatannya. Hepi tepuk lagi kantongnya, terapa 

padat dan berdenting-denting. Dia memutuskan untuk memberikan 

tabungannya ini untuk operasi Pandaka Luko biarlah dia kembali mulai 

mengumpulkan kembali uang untuk pulang, untuk ketiga kalinya. 

Masih aka nada musim durian lagi, masa ia bisa panen uang. Masih 

ada tumpukan piring kotor untuk dicuci di lapau Mak Tuo Ros” (Fuadi, 

2017:351). 
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“Hati Datuk remuk tiada terkira. Dia merasa anaknya sakit karena 

hukumannya yang keras, karena itu ia merasa layak digantung. Salisah 

meraung keras dan tidak sudi bicara sampai berbulan-bulan dengan 

suaminya. Adapun Pendeka Luko, dengan muka merah saga, 

menampar muka Datuk sampai dia terpelanting ke lantai. Ujung mata 

kananya berdarah dan tidak pernah sembuh sempurna. Datuk hanya 

mengerang tidak melawan sedikit pun kepada abang sepupunya ini, 

karena menyadari dirinya pesakitan yang salah. Tak ada semangat apa 

pun dalam diri Datuk, sakit ini di pipi tidak ada apa-apanya 

dibandingkan sakit tak terperikan di dadanya” (Fuadi, 2017:338) 

 

4) Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

  Nilai akhlak dan kedisiplinan merupakan nilai religius dimana 

seseorang bertingkah laku atau berakhlak baik dalam menjalankan perintah 

agama maupun di luar agama. 

“Salami kakek”. Kata Martiaz, mendorong punggungnya maju. Hepi 

ragu-ragu memegang tangan gemuk kakeknya dan menempelkan 

keningnya. Mata kakek tampak mendelik, tapi dibalik kumis tebal 

yang memutih itu Hepi melihat senyum terbit untuk dia. Sambil 

menggosok kepala cucunya, kakek berteriak ke dapur dengan nada 

senang, “Salisah, lihatlah cucu kita pulang” (Fuadi, 2017:20). 

 

“Di SMP Hepi hanya tunduk pada mata teduh Iby Widuri, seorang 

guru BP yang kerap memberinya nasihat ketika berdua saja di dalam 

ruangan guru. “Ananda ini anak baik dan cerdas, kenapa sering tidak 

masuk kelas?”, hatinya mencair setiap mendengar suara lembut ibu ini 

dan dia lancar bercerita tentang ihwal hidupnya. Kadang Hepi sengaja 

melanggar aturan hanya agar bisa dipanggil ke kantor Ibu Widuri  

untuk bisa bercerita lagi (Fuadi, 2017:65).   

 

“Kek, sebetulnya aku sedang belajar dari kultum kakek tempo hari. 

Kakek bilang, kalau kita harus husnudzon, selalu berprasangka baik 

kepada orang lain. Hati orang hanya Allah yang tahu, kata Kakek 

tempo hari,” balas Hepi sambil bercerita tentang bengkel kerajinan dan 

kegiatan jualan Lenon (Fuadi, 2017: 81). 

“Setiap habis magrib Hepi harus duduk berdua dengan kakeknya untuk 

memperlancar kaji” (Fuadi, 2017:107) 
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5) Nilai Keteladanan 

  Nilai keteladanan merupakan nilai religius yang dapat dilihat melalui 

ketaatan seseorang dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan 

yang dianutnya. 

“Dengan wajah dongkol Hepi kembali duduk bersila di depan kakek. “ 

Habiskan satu halaman ini dengan lagu bayati, baru boleh main”, kata 

kakek. Dengan berat hati Hepi patuh membaca sesekali kakek 

mencontohkan irama khas bayati yang melodis dari oktaf rendah ke 

tinggi dan menyuruh dia mengulang lagi”(Fuadi, 2017:138).  

 

“Seharian itu kerja Hepi hanya mengomeli Zen karena telah membikin 

Ibu Ibet ketakutan. Yang membuat Hepi naik darah, Zen merasa tak 

berhak diomeli. “Menolong sesame makhluk hidup itu kan ajaran 

agama dan berpahala,” belanya. Dia tidak mengerti kenapa disalahkan 

sebagai penyayang binatang”. (Fuadi, 2017: 89) 

 

“Hari jum’at sore itu Hepi langsung menerobos pintu surau dengan 

tergesah-gesah. Muka dan tangannya masih meneteskan air sisa 

wudhu. Ini giliran dia menjalani piket adzan. Sembari menunggu Zen 

menggebuk tabuh yang terletak di luar surau, dia berjalan ke mihrab 

untuk mencolokkan kabel peralatan sound system sebelum 

mengumandangkan adzan”. (Fuadi, 2017:267). 

B. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Cermatilah kutipan tersebut! 

Setiap hari surau gadang ini menjadi tempat sembayang lima waktu dan 

mengaji buat anak-anak SD sampai SMP, yang dilaksanakan dua kali dalam 

seminggu. 

Kutipan di atas termasuk nilai pendidikan dalam indikator… 

a. Nilai Ibadah    c. Nilai Ruhul Jihad 

b. Nilai Keteladana   d. Nilai Amanah dan Ikhlas 

2. Manakah yang termasuk dalam nilai pendidikan karakter religius indikator 

nilai ruhul jihad? 

a.  Kakek yang menyuruh Hepi untuk memperlancar kajinya 

b. Kesungguhan Datuk Marajo Labiah dalam mendapatkan taubatan Nasuha 

c. Hepi yang memberikan tabungannya untuk biaya operasi Pandeka Luko 
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d. Martiaz yang menyuruh Hepi untuk menyalami kakeknya. 

3. Cermati kutipan berikut! 

“Pendeka adalah pahlawan yang selalu memberikan jasa. Tapi tidak pernah 

minta balas jasa. Dia lebih suka hidup semampunya. Honor artikel dan tulisan-

tulisan puisinya tentu tidak akan pernah cukup untuk membiayai 

pengobatannya. Hepi tepuk lagi kantongnya, terapa padat dan berdenting-

denting. Dia memutuskan untuk memberikan tabungannya ini untuk operasi 

Pandaka Luko biarlah dia kembali mulai mengumpulkan kembali uang untuk 

pulang, untuk ketiga kalinya. Masih akan ada musim durian lagi, masa ia bisa 

panen uang. Masih ada tumpukan piring kotor untuk dicuci di lapau Mak Tuo 

Ros”. 

 

Dalam kutipan diatas termasuk dalam indikator nilai pendidikan religius yang 

mana? 

a. Nilai Ibadah   c. Nilai Ketaladanan 

b. Nilai Amanah dan Ikhlas  d. Nilai Akhlak dan Kedisiplinan  

4. Cermati kutipan berikut! 

“Salami kakek”. Kata Martiaz, mendorong punggungnya maju. Hepi ragu-

ragu memegang tangan gemuk kakeknya dan menempelkan keningnya. Mata 

kakek tampak mendelik, tapi dibalik kumis tebal yang memutih itu Hepi 

melihat senyum terbit untuk dia. Sambil menggosok kepala cucunya, kakek 

berteriak ke dapur dengan nada senang, “Salisah, lihatlah cucu kita pulang”  

 

Dalam kutipan diatas termasuk dalam indikator nilai pendidikan religius yang 

mana? 

a. Nilai Ibadah   c. Nilai Ketaladanan 

b. Nilai Amanah dan Ikhlas  d. Nilai Akhlak dan Kedisiplinan  

5. Manakah yang termasuk dalam nilai pendidikan karakter religius indikator 

nilai keteladanan? 

a. Kakek yang menyuruh Hepi untuk memperlancar kajinya 

b. Kesungguhan Datuk Marajo Labiah dalam mendapatkan taubatan Nasuha 

c. Hepi yang menerobos pintu surau dengan tergesah-gesah karena mendapat 

giliran untuk adzan  
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d. Hepi yang memberikan tabungannya untuk biaya operasi Pandeka Luko 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XII/ Semester 2 

Materi Pokok  : Novel 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit (1 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghayari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun peduli (gotong-

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab responsif dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, Negara,kawasan regional dan kawasan  internasional.  

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

denomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakal dan minatnya intuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstra terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan.  
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B. Kompetensi Dasar 

4.5 Mengonversi teks novel ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur dan 

kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan pengertian novel 

2. Mampu menyebutkan struktur dan unsur-unsur novel 

3. Mengonversi teks novel ke bentuk lain yaitu sinopsis 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian novel 

2. Siswa mampu menyebutkan struktur atau unsur-unsur novel 

3. Siswa mampu mengonversi teks novel ke bentuk lain yaitu sinopsis 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian novel 

2. Struktur novel 

3. Langkah-langkah pembuatan sinopsis novel 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik 

Model  : Discovery Learning 

Metode  : Diskusi, Tanya jawab dan penugasan 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

 Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

2. Alat 

 Buku 

 Laptop 
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 LCD 

 Spidol 

 Papan tulis 

3. Sumber Belajar 

 Maryanto, dkk. 2015. Bahasa Indonesia:Ekspresi Diri dan Akademik. 

Jakarta: Pusat Kurikulum Perbukuan 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan 

memimpin doa 

b. Guru menanyakan kondisi 

peserta didik sebelum 

pembelajaran 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru memotivasi peserta didik 

untuk semangat belajar 

e. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

2. Kegiatan Inti a. Mengamati 

 Peserta didik ditugaskan 

untuk membaca novel 

Anak Rantau karya 

Ahmad Fuadi 

b. Menanya 

 Peserta didik 

menanyakan pengertian 

novel 

 Peserta didik 

menyanyakan struktur 

atau unsur-unsur 

pembangun dalam novel 

 Peserta didik 

menanyakan langkah-

langkah membuat 

sinopsis 

c. Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

 Peserta didik mencoba 

mejawab pertanyaan 

tentang pengertian novel 

 Peserta didik mencoba 

menjawab pertanyaan 

70 menit 
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tentang struktur atau 

unsur-unsur pembangun 

dalam novel 

 Peserta didik mencoba 

menjawab pertanyaan 

tentang langkah-langkah 

membuat sinopsis 

d. Menalar/mengasosiasi 

 Peserta didik berdiskusi 

untuk membuat sinopsis 

bersama kelompok  

e. Mengomunikasikan 

 Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas 

 Peserta didik lain 

memberikan tanggapan 

berupa pertanyaan atau 

sanggahan kepada teman 

yang maju di depan kelas 

3. Penutup a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

b. Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan  

c. Peserta didik bersama guru 

melakukan internalisasi atau 

menarik hikma dari 

pembelajaran hari ini 

d. Peserta didik meyimak 

informasi rencana pembelajaran 

pada pertemuan yang akan 

datang 

e. Peserta didik merespon salam 

penutup dari guru 

10 menit 

 

I. Penilaian  

1. Teknik penilaian  : Tes tertulis 

2. Instrumen   : 

a. Bacalah novel berjudul Anak Rantau karya Ahmad Fuadi! 

b.Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat orang ! 
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c.  Buatlah sinopsis dari novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dengan 

berdiskusi dengan kelompokmu! 

3. Rubrik Penilaian  

Rubrik Penilaian Membuat Sinopsis. 

Tanggal Penilaian : 

Kompetensi Dasar : 

No Nama Siswa Skor Nilai 

AKhir Isi Struktur Bahasa Mekanik 

1       

2       

3       

dst       

Pedoman Penskoran 

Aspek Kriteria Skor 

Isi 

(15-30) 

Lengkap dan dideskripsikan secara jelas 25-30 

Kurang lengkap dan dideskripsikan tidak kurang jelas 21-24 

Tidak lengkap dan dideskripsikan tidak jelas 15-20 

 

 

 

Struktur 

(10-20) 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya benar, tidak ada yang letaknya 

terbalik 

17-20 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya ada yang tidak tepat, ada yang 

letaknya terbalik 

13-16 

Struktur atau sistematika urutan dan penempatan 

bagian-bagiannya salah total, banyak bagian yang 

letaknnya terbalik 

10-12 

 

 

 

Bahasa 

Menggunakan bahasa baku, kalimat efektif dan 

komunikatif, diksi variatif dan menarik, tidak ada 

kalimat yang ambigu 

25-30 

Bahasa kurang baku, ada kalimat yang tidak efektif dan 

komunikatif, diksi kurang variatif, tepat dan menarik, 

ada kalimat ambigu 

21-24 
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(15-30) Bahasa tidak baku, banyak kalimat yang tidak efektif 

dan tidak komunikatif, tidak berdiksi, banyak kalimat 

yang ambigu 

15-20 

 

 

 

Mekanik 

(10-20) 

Menguasai aturan penulisan, tidak ada kesalahan ejaan, 

tanda baca, penggunaan huruf kapital dan penataan 

paragraf 

17-20 

Sering terjadi kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan 

huruf kapital dan penataan paragraph, tulisan tangan 

tidak jelas makna membingungkan atau kabur 

13-16 

Tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak 

kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital 

dan penataan paragraph, tulisan tidak didapat baca 

10-12 

Jumlah 100 

 

Nilai =
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

Konvensi Nilai =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XII/ Semester 2 

Materi Pokok  : Novel 

Alokasi Waktu : 4x 45 menit (2 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghayari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun peduli (gotong-

royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab responsif dan pro-aktif 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, Negara,kawasan regional dan kawasan  internasional.  

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

denomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakal dan minatnya intuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstra terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan.  
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B. Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks novel baik lisan maupun tulisan 

4.1 Menginterpretasi makna teks novel baik melalui lisan maupun tulisan 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan pengertian sinopsis novel 

2. Mampu menyebutkan struktur atau unsur-unsur pembangun novel 

3. Mampu menemukan nilai pendidikan karakter dalam novel 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian sinopsis novel 

2. Siswa mampu menyebutkan struktur atau unsur-unsur pembangun novel 

3. Siswa mampu menemukan nilai pendidikan karakter dalam novel 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian sinopsis novel 

2. Struktur atau unsur pembangun novel 

3. Nilai pendidikan karakter (religius) dalam novel 

F. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Pendekatan Saintifik 

Model  : Discovery Learning 

Metode  : Diskusi, Tanya jawab dan penugasan 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

 Novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

2. Alat 

 Buku 

 Laptop 
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 LCD 

 Spidol 

 Papan tulis 

3. Sumber Belajar 

 Maryanto, dkk. 2015. Bahasa Indonesia:Ekspresi Diri dan Akademik. 

Jakarta: Pusat Kurikulum Perbukuan 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama  

No. Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan 

memimpin doa 

b. Guru menanyakan kondisi 

peserta didik sebelum 

pembelajaran 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru memotivasi peserta didik 

untuk semangat belajar 

e. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

2. Kegiatan Inti a. Mengamati 

 Peserta didik membaca 

sinopsis novel Anak 

Rantau karya Ahmad 

Fuadi dengan cermat 

berkaitan dengan 

pengertian dan struktur 

atau unsur pembangun 

novel,  

b. Menanya 

 Peserta didik 

menanyakan pengertian 

sinopsis novel 

 Peserta didik 

menyanyakan struktur 

atau unsur-unsur 

pembangun dalam novel 

c. Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

 Peserta didik mencoba 

mejawab pertanyaan 

tentang pengertian 

70 menit 
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sinopsis novel 

d. Menalar/mengasosiasi 

 Peserta didik berdiskusi 

mengenai struktur atau 

unsur-unsur pembangun 

novel  

e. Mengomunikasikan 

 Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai 

struktur atau unsur 

pembangun novel 

didepan kelas 

 Peserta didik lain 

memberikan tanggapan 

berupa pertanyaan atau 

sanggahan kepada teman 

yang maju di depan kelas 

3. Penutup a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

b. Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan  

c. Peserta didik bersama guru 

melakukan internalisasi atau 

menarik hikma dari 

pembelajaran hari ini 

d. Peserta didik meyimak 

informasi rencana pembelajaran 

pada pertemuan yang akan 

datang 

e. Peserta didik merespon salam 

penutup dari guru 

10 menit 
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Pertemuan kedua 

No. Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan 

memimpin doa 

b. Guru menanyakan kondisi 

peserta didik sebelum 

pembelajaran 

c. Guru melakukan presensi 

d. Guru memotivasi peserta didik 

untuk semangat belajar 

e. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

2. Kegiatan Inti a. Mengamati 

 Peserta didik membaca 

cuplikan novel Anak 

Rantau karya Ahmad 

Fuadi yang berkaitan 

dengan nilai religius 

(lima indikator: nilai 

ibadah, nilai ruhul jihad, 

nilai akhlak dan 

kedisiplinan, nilai 

keteladanan, nilai 

amanah dan ikhlas)  

f. Menanya 

 Peserta didik 

menanyakan pengertian 

pendidikan karakter 

(religius) 

 Peserta didik 

menyanyakan nilai 

pendidikan karakter 

religius beserta lima 

indikator dalam novel 

g. Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

 Peserta didik mencoba 

menjawab pertanyaan 

tentang pengertian nilai 

karakter (religius) 

 Peserta didik mencoba 

menjawab pertanyaan 

tentang pengertian nilai 

karakter (religius) 

beserta lima indikatornya 

dalam novel  

h. Menalar/mengasosiasi 

70 menit 
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 Peserta didik berdiskusi 

mengenai nilai 

pendidikan karakter 

(religius) yang ada dalam 

novel 

i. Mengomunikasikan 

 Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai nilai 

pedidikan karakter 

(religius) beserta lima 

indikator di depan kelas  

 Peserta didik lain 

memberikan tanggapan 

berupa pertanyaan atau 

sanggahan kepada teman 

yang maju di depan kelas 

3. Penutup a.Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

b. Peserta didik bersama guru 

melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan  

c. Peserta didik bersama guru 

melakukan internalisasi atau 

menarik hikma dari 

pembelajaran hari ini 

d. Peserta didik meyimak 

informasi rencana pembelajaran 

pada pertemuan yang akan 

datang 

e. Peserta didik merespon salam 

penutup dari guru 

10 menit 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian  : Tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen  : Daftar Pertanyaan dan uraian 

3. Rubrik Penilaian: 

a. Rubrik penilaian soal daftar pertanyaan 

 Nilai= Jumlah Soal x 10 = 100 

Konvensi Nilai =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 



 
 

88 
 

 
 

b. Rubrik Penilaian soal uraian  

Rubrik Skor 

Menjawab pertanyaan yang kurang tepat 1 

Menjawab pertanyaan yang cukup tepat 2 

Menjawab pertanyaan dengan tepat 3 

Menjawab pertanyaan dengan sangat tepat 4 

 

Nilai =
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

Konvensi Nilai =
Nilai

100
 x 4 (K,C,B,SB) 
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Lampiran 7: Daftar Istilah  

Aden : Aku, saya. Dipakai orang Minang saat berbicara dengan orang 

yang seumuran atau lebih kecil  

Ambo  : Aku, saya. Dipakai orang Minang saat berbicara dengan orang 

yang lebih tua. Kata ini terdengar lebih sopan. 

Angku : Bapak/ paman. Panggilan untuk orang yang dituakan. 

Caracok : Benda berbentuk corong yang digunakan untuk mengalirkan air 

ke botol. Air Carocok adalah pusaran air disungai atau danau yang 

berbentuk corong dan dapat menghisap benda di atasnya. 

Maota  : Mengobrol. Kegiatan mengobrol dengan topik apa saja. 

Ninik Mamak : Sebutan untuk pemuka ada di Minang 

Nikah Sesuku  : Menikah dengan orang yang bersuku sama, hal tersebut dianggap 

melanggar aturan adat Minangkabau. 

Lapau : Tempat minum kopi, makan dan berdiskusi masyarakat Minang. 

Surau  : Tempat shalat yang tidak sebesar masjid. Dahulu di Minangkabau 

setiap anak laki-laki yang telah tamat SD harus tidur bersama 

kawan-kawan di sura dan pulang hanya untuk makan. Di surau 

mereka mendapatkan pendidikan karakter, agama, adat serta 

bersilat dari guru mengaji dan tetua kampung. 

Uni : Sebutan kakak perempuan Minang 

Wa’ang : Kamu. Dipakai saat berbicara dengan orang yang seumuran atau 

lebih muda 

  



 
 

90 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Saleh dilahirkan di Bogor desa Tajur Tonggoh pada tanggal 

18 Agustus 1995, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Aman dan Muhernis. 

Pendidikan Dasar ditempuh di Tajur Tonggoh sampai kelas 1 setalah itu kedua 

orang tua memutuskan untuk pindah ke Sumatera Barat tepatnya di kota 

Batusangkar Kabupaten Tanah Datar dan melanjutkan bersekolah di SD 05 

Sungayang tamat SD tahun 2007 dan pendidikan menengah pertama telah 

ditempuh di SMP 1 Sungayang. Tamat SMP tahun 2010. Selanjutnya pendidikan 

menengah atas dilanjutkannya di SMA 1 Sungayang dan tamat tahun 2013. 

 Pendidikan selanjutnya ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2015 dan tamat tahun 2020. Semasa berkuliah di Universitas 

Muhammadiyah Malang  aktif dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh 

kampus mulai dari kajurcup, dekancup samapi dengan rektorcup. Dalam 

menyelesaikan program sarjana pada tahun 2020, ia menulis skripsi yang berjudul 

“Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Novel Anak Rantau Karya 

Ahmad Fuadi dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar di SMA” di bawah 

bimbingan Dr. Joko Widodo, M.Si dan Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd. 

 


	RIWAYAT HIDUP

