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Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan terhadap E-modul interaktif 

pada mata kuliah Sejarah Kesusastraan Tiongkok sebagai upaya optimalisasi pembelajaran 

daring. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan berupa 

wawancara untuk dosen Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Sastra dan Budaya Jurusan Sastra 

Jerman Universitas Negeri Malang dan angket untuk mahasiswa angkatan 2018. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) belum adanya bahan ajar dalam pembelajaran sastra; (2) 

92,7% mahasiswa membutuhkan bahan ajar alternatif yang dapat digunakan untuk mempelajari 

Sejarah Kesusastraan Tiongkok (3) 57,9% mahasiswa menyatakan bahwa materi yang sulit 

dalam sejarah kesusastraan Tiongkok adalah topik tentang sejarah kesusastraan Tiongkok 

klasik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu dikembangkan bahan ajar berupa E-modul 

pada matakuliah Sejarah Kesusastraan Tiongkok sebagai upaya optimalisasi pembelajaran 

daring. 

   

Kata Kunci: analisis kebutuhan; pengembang e-modul interaktif; sejarah kesusastraan Tiongkok 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, pembelajaran daring atau perkuliahan online merupakan suatu inovasi 

pembelajaran yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Sejak masuknya 

wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Maret 2020 ke Indonesia, Kementerian 

Pendidikan  dan  Kebudayaan menghimbau untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh 

sesuai dengan kondisi PT masing-masing, dan menyarankan mahasiswa untuk melakukan 

pembelajaran dari rumah dengan pembelajaran daring baik synchronous maupun asynchronous 

(Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di 

Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – LLDIKTI WIlayah III, n.d.) tidak 

terkecuali Universitas Negeri Malang. Dengan adanya himbauan tersebut, proses pembelajaran di 

Universitas Negeri Malang segera beralih kepada pembelajaran 100% dilaksanakan dirumah dengan 

memanfaatkan teknologi dan internet. Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Zhang et al., 2004) 

menunjukkan  bahwa  penggunaan  internet  dan  teknologi  multimedia  mampu merombak cara 

penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam   
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kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan 

mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet 

(Kuntarto, 2017). 

Bagi mahasiswa, pembelajaran daring muncul sebagai salah satu metode alternatif belajar 

yang dapat membantu mahasiswa membentuk kemandirian belajar. Sedangkan bagi dosen, 

pembelajaran daring sebagai salah satu peluang untuk berinovasi dalam mengembangkan 

profesionalisme kerja dikarenakan pada masa pandemic saat ini, semua dosen dituntun untuk lebih 

kreatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain memiliki peluang, pembelajaran daring ini 

juga menjadi suatu hambatan untuk beberapa mata kuliah baru, salah satunya adalah mata kuliah 

sastra. 

Berdasarkan revisi kurikulum 2017 menjadi kurikulum 2018 Life Based Learning, ada 

beberapa tambahan matakuliah baru yang awalnya adalah gabungan dari beberapa tema, akhirnya 

harus dikerucutkan sesuai dengan visi dan misi prodi seperti mata kuliah sastra. Mata kuliah sastra 

Tiongkok dalam kurikulum 2017 termasuk dalam isi matakuliah sejarah Tiongkok, tetapi karena ada 

perubahan kurikulum tersebut matakuliah sastra dan sejarah Tingkok diubah menjadi mata kuliah 

sejarah kesusastraan Tiongkok. Karena matakuliah baru ini, prodi harus menyusun RPS baru dan 

perangkat pembelajaran baru. Pada tahun 2019, matakuliah ini pertama kali diampu oleh 

mahasiswa. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Sejarah Kesusastraan 

Tiongkok adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pendidik, belum sepenuhnya peserta 

didik menjadi subjek belajarnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip Student-centered Approach 

(SCA), dimana seharusnya proses pengajaran tidak ditentukan oleh selera pendidik, akan tetapi 

sangat ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Apalagi saat ini dikarenakan adanya pandemic 

Covid-19 semua matakuliah harus dilaksanakan secara daring. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti sebelumnya telah melakukan analisis 

Fishbone terhadap matakuliah Sejarah Kesusastraan Tiongkok untuk mengidentifikasi penyebab 

belum optimalnya pembelajaran daring di matakuliah tersebut. Dari hasil analisis tersebut ditemukan 

dua penyebab yang paling mendasari terjadinya ketidakoptimalan pembelajaran daring yakni 

penyebab pada material dan penyebab pada informasi. Dari penyebab material ditemukan belum 

adanya buku ajar yang tepat atau cocok untuk matakuliah tersebut karena diampu oleh mahasiswa 

semester 3 dan belum adanya media pembelajaran online yang dikembangkan oleh dosen. 

Sedangkan dari penyebab informasi ditemukan susahnya mencari referensi mengenai sastra 

Tiongkok baik dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. Dua penyebab yang ditemukan 

dapat diselesaikan dengan cara mengembangkan bahan ajar yang memuat materi sastra dan juga 

dapat digunakan secara online, yaitu bahan ajar berupa E-modul. 

Menurut (Satriawati, 2015), modul elektronik atau E-modul dapat didefinisikan sebagai 

sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit 

pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, yang disajikan dalam format 

elektronik, dimana disetiap kegiatan pembelajaran didalamnya dihubungkan dengan link-link sebagai 
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navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program, dilengkapi dengan 

penyajian video tutorial, animasi dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Perbedaan 

modul dengan e-modul terletak pada cara membacanya. E-modul dapat dibaca dengan 

menggunakan alat elektronik ataupun internet (Satriawati, 2015). Kelebihan E-modul untuk 

pembelajaran adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Menurut (Santosa et al., 2017) untuk 

pembelajaran E-modul dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibelitas dalam pembelajaran. Dari 

definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa E-modul sangat cocok digunakan dalam pembelajaran 

daring serta dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik.  

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pembelajaran 

sastra yang telah dilakukan; (2) menganalisis kebutuhan mahasiswa terhadap e-modul; (3) 

menganalisis materi yang dirasa sulit oleh mahasiswa. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu 

menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan e-modul Sejarah Kesusastraan Tiongkok dan 

dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang lain. 

 

METODE  

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada bulan 

September 2020. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Prodi pendidikan Bahasa Mandarin 

angkatan 2018 yang terdiri dari 41 orang koresponden dan dua dosen kelompok bidang keahlian 

(KBK) Sastra dan budaya. 41 orang mahasiswa tersebut sudah menempuh matakuliah Sejarah 

Kesusastraan Tiongkok di tahun sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 

angket analisis kebutuhan untuk mahasiswa dan wawancara kepada dosen KBK. Data dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari jawaban dosen KBK dan presentase dari hasil jumlah 

jawaban yang diberikan responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100%. 

Angket analisis kebutuhan dikembangkan berdasarkan tahap pertama model 

pengembangan ADDIE, yaitu analysis dimana tujuan utamanya adalah untuk mengetahui produk 

yang cocok dikembangkan sesuai permasalahan yang ditemukan dan materi yang perlu 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta juga dapat memperoleh gambaran umum 

mengenai kondisi pembelajaran sastra Mandarin saat ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Kebutuhan Mahasiswa  

Analisis kebutuhan mahasiswa dilakukan menggunakan angket yang terdiri dari 10 butir 

pertanyaan tentang metode pembelajaran yang digunakan dosen, bahan ajar yang digunakan, 

materi yang dianggap sulit dan media pembelajaran.  

Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan mahasiswa, 92,7% mahasiswa menyatakan 

bahwa membutuhkan bahan ajar alternatif yang dapat digunakan untuk mempelajari Sejarah 

Kesusastraan Tiongkok. 



  
 

 213 

PROCEEDINGS 

Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra (SELASAR) 4 
ISSN: 2541-349X 

  

 

Gambar 1 Diagram kebutuhan bahan ajar alternative 

 

Hal ini disebabkan karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi melalui 

bahan ajar dan metode yang diterapkan oleh dosen selama ini. Materi yang sering dianggap sulit 

adalah sejarah kesusastraan Tiongkok klasik yang didalamnya terdapat pembahasan tentang puisi 

Tiongkok klasik, legenda kuno, novel dan sebagainya dengan presentase kesulitan sebesar 57,9%.  

Berdasarkan hasil angket, selama perkuliahan metode yang biasa digunakan dosen dalam mata 

kuliah sastra adalah diskusi dan presentasi sebesar 97,6%. Dari pertanyaan tentang metode ini, 

responden diperbolehkan memilih lebih dari satu metode yang telah diterapkan oleh dosen selama 

pembelajaran. Selain diskusi dan presentasi, metode yang kerap digunakan dosen adalah ceramah 

dengan presentase 34,1% dan Problem Based Learning 29,3%. Metode diskusi dan ceramah yang 

dilakukan hendaknya diiringi dengan adanya media pembelajaran atau sumber belajar yang 

menarik, sehingga mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai pendengar saja namun juga ikut 

berkontribusi langsung dalam pembelajaran (Ahmadi & Widodo, 2004).  

Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau acuan 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Bahan ajar terdiri dari berbagai macam, diantaranya buku 

teks, modul, LKS (Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2016). Selama ini bahan ajar yang diberikan 

kepada mahasiswa hanya berupa Powerpoint (PPT) dan link website dengan hasil yang diperoleh 

61% dan 53,7%. Sehingga membuat mahasiswa harus mencari sendiri referensi lain selain sumber 

belajar yang diberikan oleh dosen untuk membantu mahasiswa lebih memahami materi yang sedang 

dipelajari. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh mahasiswa, diperoleh saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Ditambahkan Media Pembelajaran yang lebih bervariatif 

2. Menampilkan beberapa video karya-karya sastra atau materi lain agar mahasiswa lebih tertarikk 

dan tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran berlangsung dikarenakan sebagian besar 

bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami oleh mahasiswa semester 3. 

3. Dalam pembelajaran perlu ditambahkan audio khususnya materi puisi Tiongkok agar mahasiswa 

terbiasa untuk mendengarkan pelafalan puisi-puisi berbahasa Mandarin. 
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4. Jam perkuliahan lebih baik tidak dilaksanakan pada waktu siang karena pembelajaran sastra 

sulit yang membutuhkan pikiran yang jernih untuk focus. 

5. Pembelajaran Sastra sebaiknya ditambahkan modul pendamping buku ajar agar mahasiswa 

dapat belajar mandiri. 

6. Bisa diselipkan games-games/ permainan di tengah pembelajaran seperti games berupa hafalan 

/ sambung puisi / tebak tokoh. 

7. Lebih baik diberikan materi dalam bentuk buku atau media e-book atau sumber yang terpercaya 

karena mahasiswa merasa kesulitan saat memahami cerita tradisional tiongkok dari baidu 

dengan menggunakan google translate, karena mahasiswa harus mengira-mengira terlebih 

dahulu maksud dari cerita tersebut. 

Dari saran-saran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran Sastra ini, 

mahasiswa sangat memerlukan bahan ajar maupun media pembelajaran alternatif untuk membantu 

mahasiswa lebih mudah memahami materi serta dapat menciptakan pembelajaran yang menarik 

dan interaktif. 

 

Gambar 2 Diagram presentase mahasiswa setuju mengenai pengembangan E-modul 

 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa ada 97,6% mahasiswa setuju apabila 

dikembangkan bahan ajar atau media pembelajaran daring seperti E-modul pada matakuliah 

Sejarah Kesusastraan Tiongkok sehingga materi dalam matakuliah tersebut dapat mudah dipahami. 

 

Analisis Kebutuhan untuk Dosen 

Analisis kebutuhan e-modul yang diberikan kepada dosen KBK sastra dan budaya berisi 

tentang isi RPS, metode pembelajaran yang pernah diterapkan, bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran, materi yang dianggap sulit untuk dibelajarkan dengan disertai bukti ketuntasan hasil 

belajar mahasiswa, dan motivasi dan minat mahasiswa terhadap Sejarah Kesusastran Tiongkok. 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. RPS yang disusun belum diperuntukkan untuk pembelajaran daring. Menurut dosen KBK, 

Susunan RPS untuk pembelajaran daring sebaiknya dimulai dengan memberikan materi kepada 
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mahasiswa atau memberi waktu mahasiswa untuk mencari referensi topik yang akan dibahas, 

setelah itu mahasiswa masuk ke forum diskusi yang telah disiapkan oleh dosen, diskusi selesai, 

mahasiswa masuk ke ruang zoom untuk penguatan materi selama 30-45 menit, terakhir 

mahasiswa mengerjakan evaluasi. 

2. Mahasiswa aktif dalam mencari referensi mengenai topik yang akan dipelajari dalam sejarah 

kesusastraan Tiongkok, namun terkadang motivasi mahasiswa dalam perkuliahan masih kurang 

hanya beberapa mahasiswa saja yang bersemangat. Hal ini dikarenakan kosakata yang 

digunakan dalam referensi yang mereka temukan biasanya sangat sulit dipahami untuk level 

mahasiswa semester 3. Mahasiswa diharuskan memanfaatkan google translate untuk 

membantu mereka memahami maksud dari referensi tersebut. 

3. Model pembelajaran yang biasa digunakan antara lain Problem Based Learning (PBL), diskusi 

dan ceramah. Hal ini juga sesuai dengan hasil angket mahasiswa yang menyatakan metode 

yang serupa. 

4. Materi yang dianggap sulit dibelajarkan kepada mahasiswa antara lain sejarah kesusastraan 

Tiongkok klasik khususnya Puisi Tiongkok Klasik dan Sejarah kesusastraan Tiongkok 

Kontemporer seperti drama dan apresiasi film. Hasil belajar mahasiswa terhadap materi tersebut 

antara 50%-90%. 

5. Bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk memudahkan pemahaman belajar mahasiswa 

adalah dengan mengembangkan e-modul yang didalamnya berisi penjelasan materi dengan 

menggunakan bahasa Indonesia serta ditambahkan latihan-latihan yang interaktif. Sehingga 

mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menghafal saja, namun juga memahami dan menguasai 

materi tersebut. 

 

SIMPULAN 

Sebanyak 92,7% mahasiswa menyatakan bahwa membutuhkan bahan ajar alternatif yang 

dapat digunakan untuk mempelajari Sejarah Kesusastraan Tiongkok serta belum adanya bahan ajar 

yang memuat materi sejarah kesusastraan Tiongkok untuk pebelajar pemula.  Materi yang dirasa 

sulit oleh 57,9% mahasiswa adalah sejarah kesusastraan Tiongkok klasik, dimana dalam materi ini 

membahas mengenai puisi Tiongkok Klasik, legenda dan novel kuno yang mengharuskan 

mahasiswa untuk menghafal dan memahami isinya sedangkan kosakata yang digunakan masih 

merupakan bahasa Mandarin kuno. Sehingga mahasiswa dan dosen memerlukan pengembangan 

bahan ajar berupa E-modul sejarah kesusastraan Tiongkok berbahasa Indonesia agar dapat 

memudahkan dosen dalam penyampaian materi pembelajaran dan juga dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dan pembelajaran daring. 
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