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endidikan dalam era apa pun selalu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. 
Paradigma, pendekatan, teori, metode, strategi, dan teknik dalam pendidikan 

harus dapat menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang selalu dinamis.  
Pendidikan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut akan 
tergerus dan terlindas oleh zaman. 

Demikian juga dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sudah 
semestinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Bagi para 
mahasiswa dan alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, belajar untuk bekerja 
merupakan sebagian saja dari kebutuhan hidup. Masih banyak kebutuhan lain yang 
harus dipenuhi seperti kebutuhan hidup berkeluarga dan bertetangga, kebutuhan 
bersosialisasi, beribadah sesuai agama, memelihara lingkungan sekitar, menjaga tradisi 
kearifan lokal, bermasyarakat-berbangsa, bernegara dalam suasana yang plural dan 
multikultural, serta menjadi warga dunia yang berwawasan global-mondial dan tidak 
meninggalkan kearifan lokal. 

Life-based learning (LBL) adalah proses pemerolehan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam rangka memahami dan menjalani realitas kehidupan. 
Dengan LBL, para partisipan didik terampil dalam memecahkan masalah-masalah 
kehidupan, serta dapat menjalani kehidupan secara seimbang dan harmonis. Dalam 
konteks Indonesia, seimbang yang dimaksud adalah seimbang kehidupan dunia dan 
akhirat, seimbang kehidupan individu dan sosial, seimbang antara yang rasional dan 
irasional, seimbang antara yang logis dan tidak logis, dan seterusnya. LBL 
mengetengahkan konsep bahwa belajar dari kehidupan adalah belajar yang 
sesungguhnya, bukan imitasi atau tiruan. Sekolah yang sebenarnya bagi manusia 
adalah kehidupannya atau pengalaman hidupnya itu sendiri. Kampus dan sekolah 
adalah bagian dari keseluruhan kehidupan. Belajar tentu saja tidak hanya di sekolah, 
tetapi dalam kehidupan masyarakat. 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kehidupan adalah 
pembelajaran dengan karakteristik berikut: (1) penekanan pada kemumpunian 
(capability) partisipan didik, (2) pengedepanan pada orientasi berpikir yang 
berlandaskan kekuatan, (3) penghargaan pada perkembangan yang bersifat kualitatif, 
(4) pengembangan pribadi yang utuh, (5) penghargaan pada perbedaan dan 
keberagaman dalam menemukan kesepakatan dan kesatuan, (6) penghargaan pada 
keanekaragaman pelbagai sumber belajar, (7) keseimbangan dalam memandang 
integritas dan kebergunaan (utility), dan (8) kebertanggungjawaban terhadap pilihan 
yang diambil dalam belajar. 

Seminar nasional bertajuk ―Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis 
Kehidupan‖ ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh ide atau gagasan segar dan 
penting dari lapangan, baik dari pakar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 
dosen dan guru-guru bahasa dan sastra Indonesia, mahasiswa sebagai calon dosen, 
calon pemikir dan calon guru bahasa dan sastra Indonesia. Ide dan gagasan itu 
diharapkan dapat menyempurnakan penerapan dan pelaksanaan konsep life-based 
learning (LBL) untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada taraf 
selanjutnya, Universitas Negeri Malang (UM) dan perguruan tinggi lain penghasil 

P 



guru-guru bahasa dan sastra Indonesia dapat merancang dan melaksanakan sebuah 
perspektif, teori, metode, atau model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang 
dapat menyiapkan alumni yang tidak hanya mumpuni dalam membelajarkan bahasa 
dan sastra Indonesia, tetapi juga mumpuni dalam mengarungi kehidupan yang nyata 
dan selalu berkarakter ganda: di satu sisi bersifat luas, paradoks, kompleks, dan keras, 
serta di sisi lain bersifat indah, menggoda, dan menyenangkan. 

Kami berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan seminar ini. Tak ada 
gading yang tak retak, tak ada bumi yang tidak ditimpa hujan. Tentu saja, selalu ada 
―titik batas‖ dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan seminar nasional ini.  Oleh 
karena itu, atas nama seluruh panitia dan keluarga besar Jurusan Sastra Indonesia, 
Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) kami mohon maaf. 

 
Malang, 1 November 2017 
Ketua Panitia, 
 
 
Prof. Dr. Anang Santoso 

NIP 196404141988021001
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PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA: 
MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA 

 
Oleh 

Zamzani, FBS Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Pendidikan merupakan investasi manusia masa depan. Profil lulusan yang 

tergambar dalam rumusan kompetensi lulusan dikembangkan berdasarkan 
kebutuhan dan harapan serta tantangan masa depan. Pembelajaran termasuk 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan kegiatan operasional 
pendidikan yang dilaksanakan dalam rangkan mencapai kompetensi lulusan. Dalam 
konsep Kurikulum 13 profil lulusan dinyatakan dengan kompetensi inti dan 
kompetensi dasar.  

Fungsi pembelajaran (dalam beberapa sumber sering disebut pengajaran, 
yang menunjukkan perspektif) bahasa dan sastra Indonesia dirumuskan dalam 
rangka mencapai fungsi bahasa Indonesia. Dengan mempertimbangkan kedudukan 
dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia, baik dalam kedudukan sebagai bahasa 
nasional maupun sebagai bahasa negara (lihat UU RI Nomor 24 tahun 2009), serta 
sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya, fungsi mata 
pelajaran bahasa dan sastra dan sastra Indonesia itu dirumuskanlah arah 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia diarahkan pada fungsi sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan 
persatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 
rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan,  teknologi, 
dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia yang 
baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, dan (5) sarana 
pengembangan penalaran, dan (6) sarana pemahaman beragam budaya Indonesia 
melalui khazanah kesusasatraan Indonesia (Depdikbud, 1993/1994; Depdiknas, 
2003; Depdiknas, 2006; lihat pula Kemendikbud, 2013a; Kemendikbud, 2013b; 
Kemendikbud, 2013c: Zamzani, 2008, 2014, Suminto (ed.), 2014).  

Dari keenam butir rumusan fungsi mata pelajaran tersebut dapat diresepsi 
sebagai berikut. Butir pertama terkait dengan fungsi bahasa dan sastra Indonesia 
untuk membangun jiwa keindonesiaan, yaitu manusia Indonesia sebagai bangsa 
Indonesia yang majemuk. Kemajemukan yang merupakan keniscayaan bangsa 
Indonesia itu harus harus ‖diikat‖ melalui bahasa dan sastra Indonesia.  Butir kedua 
dan ketiga, dan keempat terkait dengan fungsi bahasa dan sastra Indonesia sebagai 
pelestari, pengembangan, dan peningkatan,  penyebaran  budaya, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni. Butir kelima memosisikanfungsi bahasa sebagai sarana 
pengembangan berpikir atau bernalar. Butir keenam terkait dengan fungsi bahasa 
sebagai alat memahami dan menghayati budayadan sastra Indonesia. Pengembangan 
keterampilan penggunaan bahasa dan sastra dalam berbagai keperluan menyangkut 
berbagai masalah yang dalam kurikulum 2013 dinyatakan berbasis teks/genre 
(Zamzani, 2013, Mahsun, 2013; 2014). Mulyasa (2014) menyatakan secara singkat 
bahwa pada hakikatnya mata pelajaran bahasa Indonesia berfungsi sebagai  (1) 
sarana berpikir, (2) sarana perekat bangsa, (3) penghela pengetahuan, (4) penghalus 
budi pekerti, dan (5) pelestari budaya bangsa (lihat pula Mahsun, 2013, 2014). 
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Rumusan fungsi tersebut dengan mudah dapat direspsi. Namun demikian, 
ada problem  bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh semua pemangku 
kepentingan  dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa tersebut melalui 
pembelajaran bahasa dan sastra sehingga pada tataran konseptual, praksis, dan 
operasional dapat dipersepsi secara tepat. Dengan pernyataan lain, para pemangku 
kepentingan diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap arah pencapaian 
fungsi bahasa dan sastra sehingga terjadi linieritas pada tataran konseptual, praksis, 
dan operasional.  

Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dirumuskan dalam rangka 
mencapai fungsi suatu bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan pengajaran bahasa dan 
sastra Indonesia (dalam beberapa sumber sering digunakan pembelajaran bahasa 
dan sastra) ditemukan dalam berbagai dokumen. Rumusan tujuan tersebut mengacu 
pada fungsi mata pelajaran bahasa dan Indonesia.  Pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 
berkomunikasi dalam bahasa dan sastra Indonesia dengan baik dan benar, baik 
secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 
kesastraan insan Indonesia (Permendiknas 22 tahun 2006, Depdiknas, 2003 dan 
Kemendikbud, 2013a; Kemendikbud, 2013b; dan Kemendikbud, 2013c). Hal ini 
sejalan sengan hakikat belajar bahasa dan sastra yang utama adalah belajar 
berkomunikasi. Meski demikian,  ada beberapa tujuan seseorang belajar bahasa dan 
sastra, antara lain tujuan integratif, instrumental, penalaran, dan kebudayaan. 
Pembelajaran bahasa dan sastra diarahkan pada pemberian peluang agar peserta 
didik mampu mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan 
gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan menemukan serta 
menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.  

Dengan arah tersebut pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
dirumuskan menjadi enam butir tujuan, yaitu (1) berkomunikasi secara efektif dan 
efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis (formal dan 
informal), (2) menghargai dan bangga menggunakan bahasa dan sastra Indonesia 
sebagai bahasa dan sastra persatuan dan bahasa dan sastra negara, dan (3) 
memahami bahasa dan sastra Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 
kreatif untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa dan sastra Indonesia untuk 
meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) 
menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 
memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
berbahasa dan sastra, dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 
sebagai khazanah budaya dan intelektual insan Indonesia.  

Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tersebut  perlu disadari 
dan dihayati oleh para pemangku kepentingan karena bahasa memiliki peran sentral 
dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan 
merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Bahasa 
dan satra Indonesia sebagai sebagai mata pelajaran, pada kesempatan yang sama 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang itu semua tampak 
dalam rumusan fungsi  bahasa di atas. Perlu disadari pula bahwa kompetensi 
berbahasa dan sastra yang memadai pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai 
―modal‖ dasar bagi peserta didik  untuk memahami dan merespon situasi lokal, 
regional, nasional, dan global. 
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Uraian singkat di atas memberikan informasi secara jelas bahwa orientasi 
pembelajaran bahasa dan sastra lebih menitikberatkan pada peserta didik sebagai 
subjek yang mempelajari berbagai hal dalam perjalanan hidupnya. Peserta didik 
mempelajari bahasa dan sastra sebagai alat komunikasi yang berarti selain untuk 
meningkatkan keterampilan berbahasa dan sastra juga untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir atau bernalar, dan memperluas wawasan, serta untuk 
mempertajam perasaan peserta didik. Sesuai dengan Kurikulum 2013 sebenarnya 
arah pembelajaran secara konsisiten diarahkan pada tiga ranah, yaitu sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan; sikap dirumuskan dalam sikap religious dan sikap 
sosial. 

Guna membumikan fungsi bahasa dan sastra Indonesia sebagai 
sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, perlu disadarkan akan 
pentingnya hidup berangsa dan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat 
diperlukan kompetensi sosial, termasuk di dalamnya kompetensi 
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 
dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis (formal dan 
informal). Dalam kenyataanya kondisi masyarakat tidak pernah homogen, 
melainkan heterogen dari berbagai segi.  

Demikan hanya dengan kondisi masyarakat Indonesia dilihat dari 
berbagai segi menunjukkan kemajemukan atau keragaman. Keragaman 
tersebut sebagai suatu keniscayaan sudah semestinya dijadikan arus utama 
dalam pelaksanaan pembelajaran. Pemeliharaan dan pengambangan 
melalui pembelajaran agar terbangun rasa saling  hormat, toleran, simpati, 
empati, dan kebersamaan, antara kelompok sosial budaya di dalam 
masyarakat didik yang majemuk  ditumbuhkembangkan dalam rangka 
membangun kesadaran adanya pluralisme dalam masyarakat. Pembelajaran  
atau pendidikan yang diarahkan pada adanya pengakuan adanya plurasisme 
sering disebut pendidikan multikultural (Banks, 1993, lihat pula Suwandi, 
2010).  

Pendidikan multikultural melalau proses pembelajaran tersebut 
merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran 
terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat 
yang majemuk. Siswa diarahkan pada pemahaman, pengakuan, 
penghayatan akan adanya kesetaraan budaya. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaan pembelajaran  idealnya siswa diberi kesempatan seluas-luasnya 
untuk dapat mengakses pengalaman belajar inklusif. Pemberian 
kesempatan kepada siswa  agar mahir dalam berbahasa dan sastra, memiliki 
pengetahuan dan kesadaran tentang dirinya dan budaya lain, memahami 
hakikat multikultural, terampil untuk berinteraksi pada setting lintas 
budaya, mengapresiasi pentingnya aspek lokal, nasional, internasional  
saling bergantung dalam lingkungan sosial, dan memahami bahwa saling 
mendukung sebagai hal yang vital untuk membangungun harmoni lokal dan 
global. Semua pemangku kepentingan mengenalkan perbedaan sebagai 
pengalaman belajar yang positif, saling berhubungan secara interkultural, 
guru dan siswa membangun pemahaman interkultural dan keterampilan 
komunikasi lintas budaya sehinggga terbangun kesatuan melalui perbedaan 
(cf. Race, 2011, Zamzani, 2014) 
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Pembelajaran yang demikian itu tepat diterapkan di Indonesia yang 
realitasnya bangsa Indonesia terdiri atas banyak etnis dengan berbagai ragam bahasa 
dan sastra dan kebudayaan. Kondisi yang demikian merupakan keniscayaan bagi 
Indonesia dan ini telah disadari betul oleh bangsa Indonesia dengan semboyannya 
―Bhineka tunggal ika‖. Kondisi yang demikian belum sepenuhnya dipahami bahwa 
keanekaragaman tersebut berimplikasi pada pentingnya pemahaman aneka latar 
sehingga dapat saling menghargai dan saling memahami. Mochtar Pabottinggi 
(lewat Soemanto, 2006) menyatakan   negara adalah kesatuan politis, sedangkan 
bangsa adalah kesatuan sosiologis. Kesatuan bangsa terus-menerus menjadi masalah 
yang penyebab utamanya adalah bangsa multietnik. Hiruk pikuk yang disebabkan 
aspek ini pun akhir-akir ini juga masih sering terjadi.   Keniscayaan yang diidealkan 
adalah adanya kesiapan bangsa Indonesia itu sendiri untuk hidup berbangsa dalam 
multietnik. Hidup berbangsa dalam multietnik harus mempunyai kesiapan hidup 
secara berdampingan dengan orang yang berbeda ras, pandangan hidup, 
penghayatan iman, kepentingan (Soemanto, 2006).  

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia juga diarahkan ke arah tersebut 
yang ditampakkan melalui rumusan kompetensi dasar (lihat Kemendikbud. 2013a, 
2013b, dan 2013c). Tujuan pembelajaran yang terkait dengan kemampuan hidup 
dalam masyarakat yang majemuk terungkap dalam rumusan tujuan ―berkomunikasi 
secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun 
tulis (formal dan informal)‖,  dalam mengemban fungsi mata pelajaran bahasa 
Indonesia sebagai  sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang oleh 
Mulyasa (2014) disebut sarana perekat bangsa. Hal itu memiliki makna bahwa 
pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra diarahkan membentuk manusia 
Indonesia yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk atau 
multikultural. 

Butir lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah fungsi bahasa sebagai 
sarana pengembangan penalaran, atau sarana berpikir. Keterakiatan bahasa dan 
berpikir telah banyak bicara oleh para ahli bahasa dan sastra. Para ahli bahasa dan 
sastra, seperti Hakuta (1986), Dardjowidjojo (2003), Yule (1990), Steinberg (1982), 
Hudson (1991) Wierzbicka (1992). Bahkan, hampir setiap buku psikolinguistik ada 
bab atau subbab yang membicarakan bahasa dan pikiran. Dengan konsep ini dapat 
dinyatakan bahwa bahasa merupakan manifestasi kehidupan mental  penuturnya 
Dengan bahasa dan sastra, manusia melakukan kegiatan berpikir. Secara singkat 
Wierzbicka (1992) menyatakan ―each language contains a characteristic worldview‖. Oleh 
karena itu,  dapat dimaklumi adanya pendapat bahwa keunikan manusia sebenarnya 
tidak hanya terletak pada kemampuan beripikir melainkan terletak pada kemampuan 
berbahasa. Kedua ciri keunikan manusia ini memiliki kaitan timbal balik. Tanpa 
kemampuan berbahasa manusia tidak akan dapat berpikir secara sistematis dan 
teratur, sebaliknya tanpa pikiran yang teratur tidak akan dapat berbahasa secara 
teratur pula. Ernest Cassirer menyebut manusia sebagai homo symbolicum ‘makhluk 
yang menggunakan simbol‘ yang cakupannya lebih luas daripada homo sapiens 
‘makhluk berpikir‘. Bahasa merupakan merupakan dasar pikiran karena bahasa 
memang merupakan wahana berpikir atau bernalar (Steinberg, 1982; Hakuta, 1986, 
Mahsun, 2013, 2014, Mulyasa, 2014) sesuai dengan fungsi butir kelima di atas.
  

Uraian singkat tersebut memberikan implikasi bahwa setiap guru atau 
pengajar idealnya menyadari benar bahwa pembelajaran bahasa & sastra  dan 
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pengembangan berpikir merupakan dua sisi keping uang yang tidak dapat 
terpisahkan. Pembelajaran bahasa dan sastra menjadi keniscayaan untuk diarahkan 
pada pengembangan berpikir peserta didik. Pengajar bahasa dan sastra selayaknya 
dalam setiap proses pembelajaran jenis teks/genre memfokuskan pada pemahaman 
adanya proses berpikir tertentu. Siswa diberikan peluang seluas-luasnya untuk 
mengembangkan berbagai struktur teks karena setiap teks memiliki struktur 
beerpikir yang khas yang berbeda dari jenis teks lainnya. Semakin banyak jenis teks 
yang siswa semakin banyak struktur perpikiryang dikuasinya pula (Suminto (ed.), 
2014, Mahsun, 2014). Oleh karenanya, kesadaran bahwa setiap jenis teks memiliki 
cara berpikir yang khas menjadi bagian tidak terpisahkan untuk mengembangkan 
sikap disiplin dalam meresepsi dan memproduksi teks.    

Sisi lain lagi yang perludiperhatikan adalah budaya berkomunikasi  yang 
tidak terlepas dari perkembangan ipteks. Kebudayaan secara garis besar dapat 
dibedakan menjadi kebudayaan material dan kebudayaan spiritual – yang dalam 
beberapa sumber dipandang sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat, yang 
dalam perkembangannya termasuk proses/kegiatan berolah cipta, rasa, dan karsa 
yang berarti pula melibatkan pikiran atau akal budi (Soemardjan dan Soemardi, 
1964: 113; Samsuri, 1985: 8). Manusia memanfaatkan kemampuan mental dan 
berpikir sehingga menghasilkan pengetahuan sebagai operasionalisasi cipta. Manusia 
menciptakan norma  dan nilai kemasyarakatan demi kemaslakatan masyarakat itu 
sendiri sebagai operasionalisasi rasa. Dengan kemampuan karsanya manusia 
menciptakan teknologi dan kebudayaan material. Tylor (Tilaar, 2000) berpandangan 
kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, 
kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan berpikir dan 
kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.  
 Dari uraian singkat tersebut dapat dipahami adanya kaitan antara bahasa & 
sastra dan kebudayaan. Bahasa & sastra sebagai bagian budaya dan sebagai wahana 
kebudayaan. Bahasa & sastra yang digunakan oleh komunitas tertentu tergambar 
kebudayaannya, nilai yang dianutnya, atau keyakinan agama yang dianutnya. 
Seseorang dapat diketahui sopan santunnya, sikap terbuka tidaknya, jalan 
pikirannya, bahkan kejujurannya dari perilaku berbahasa (Kawulusan, 1998: 1). 
Ilustrasi ini dapat menguatkan  pernyataan  bahwa ―bahasa dan sastra menunjukkan 
bangsa‖ (Kawulusan, 1998: 1; Samsuri, 1985). 
  Peristiwa komunikasi dalam suatu komunitas selalu terkait dengan dua 
konteks, yaitu konteks bahasa dan konteks kebudayaan. Konteks bahasa dalam hal 
ini mengarah pada konteks pertuturan atau konteks situasi, yang dapat mencakup 
aspek identitas partisipan, waktu dan tempat peristiwa komunikasi, topik 
pertuturan, dan tujuan pertuturan (Levinson, 1985: 5; 276). Konteks kebudayaan 
merupakan konteks yang relatif umum yang berlaku dalam masyarakat bahasa dan 
sastra. Konteks kebudayaan ini mengisyaratkan bahwa setiap komunitas pemakai 
bahasa dan sastra dalam mengadakan interaksi sosial atau berkomunikasi selalu 
terpola oleh kebudayaan yang dimilikinya. 
 Pembicaraan di atas mengilustrasikan bahwa terdapat kaidah bahasa dan 
kaidah berkomunikasi yang ditentukan oleh kebudayaan komunitasnya. Kaidah 
bahasa terkait dengan strukturteks, kaidah komunikasi terkait dengan aturan budaya  
tertentu, bergantung pada moda yang digunakannya. Artinya, kegiatan 
berkomunikasi dapat menggunakan moda verbal (lisan atau tulis), moda nonverbal, 
atau gabungan keduanya. Guru mesti memberikan kesempat kepada siswa untuk 
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dapat memahamidan memraktikkan kegiatan berbahasa untuk berbagai keperluan 
dengan mitra komunikasi yang memiliki berbagai latar. Hal ini mengingatkan bahwa 
masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Siswa harus dibiasakan 
hidup berdampingan dengan orang lain yang berlainan budayanya, dan mampu 
berkomunikasi secara baik dengan tetap memperhatikan  norma budaya yang 
berlaku. Itulah mengapa, mata pelajaran bahasa Indonesia dipersepsikan berfungsi 
sebagai sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah 
kesusasatraan Indonesia. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pemanfaatan 
bahasa & sastra dan budaya daerah dilakukan secara hierarkhies. Hal tersebut sangat 
dimungkinkan, karena dalam realitasnya kondisi peserta didik tidak selalu dalam 
kondisi yang heterogen—untuk menyatakan tidak selalu dalam konteks keragaman 
budaya, dan bisa jadi homogen dilihat dari sisi latar budaya. Konteks budaya 
sekolah di desa memang berbeda dengan sekolah di kota, dan konteks kebudayaan 
sekolah di kota cenderung heterogen karena demografi kota juga cenderung 
heterogen. Bagaimana hierarkhi pelibatan budaya daerah dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia ditampakkan pada rumusan kompetensi dasar (KD) 
jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Sekedar contoh, berikut disajikan 
masing-masing satu kutipan rumusan  KD setiap jenjang: (1) Menerima anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa dan sastra Indonesia yang dikenal sebagai 
bahasa dan sastra persatuan dan sarana belajar di tengah keragaman bahasa dan 
sastra daerah (Kemendikbud. 2013a); (2) Menghargai dan mensyukuri keberadaan 
bahasa dan sastra Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa  untuk 
mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bahasa dan sastra dan 
budaya (Kemendikbud. 2013b); (3) Mensyukuri keberadaan bahasa dan sastra 
Indonesia sebagai bahasa dan sastra negara dan alat pemersatu bangsa dengan 
menggunakannya sebagai alat komunikasi dalam segala bidang kehidupan secara 
baik dan benar (Kemendikbud. 2013c).    

Sebagai penutup pembicaraan, berikut diberikan beberapa butir simpulan. Pertama, 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk membangun manusia Indonesia yang 

berbhineka tunggal ika. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan sebagai pengikat rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa.  

Kedua, pembelajaran bahasa dan sastra sebagai membangun manusia Indonesia yang 

majemuk. Kesadaran sebagai anggota masyarakat multicultural menjadikan terbangun 

kompetensi sosial untuk hidup dampingan secara harmonis  bersama orang lain. Dalam 

konteks Indonesiaan --yang serba menunjukkan keanekaragaman, kebhinekaan dalam 

berbagai hal—keberadaan bahasa dan sastra Indonesia di antara keragaman bahasa dan 

sastra dan budaya daerah di Indonesia menjadi penting artinya dalam menciptakan asimilasi 

dan integrasi budaya.  

Ketiga, kegiatan berbahasa dan sastra tidak dapat dilepaskan dari kegiatan 
berpikir, sebagai bagian dari budaya. Ini tentu saja terkait dengan pencerdasan. 
pembelajaran bahasa Indonesia membangun manusia Indonesia yang cerdas. Oleh 
karena itu, bahasa selain memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi, terdapat 
satu fungsi  bahasa yang utama lagi yaitu sebagai sarana bernalar atau berpikir.  

Keempat, bahasa dan sastra Indonesia memiliki peranan sentral dalam 
perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang 
keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi, di samping bahasa dan sastra 
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daerah yang peranannya tidak dapat diabaikan. Pengajar bahasa dan sastra Indonesia 
sudah selayaknya menyadari benar akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana 
untuk mempelajari, meningkatkan, mengembangkan, menyebarluaskan ipteks 
sosbud. 
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Abstrak 
Kosakata merupakan bagian paling dasar suatu bahasa. Semakin banyak kosakata yang 

dikuasai seseorang, semakin cakap (kapabel) dia dalam berkomunikasi. Penguasaan 

kosakata sebagai bekal komunikasi seseorang seharusnya dikembangkan sepanjang hayat 

karena bahasa selalu berkembang. Terkait dengan hal itu, makalah ini bertujuan 

mendeskripsikan (1) perkembangan kosakata dalam buku siswa SMP; (2) keberadaan 

kosakata dasar dalam buku siswa SMP; (3) skenario pembelajaran untuk pengembangan 

kosakata. Untuk mengungkapkan hal tersebut digunakan aplikasi lema, daftar kosakata 

dasar, dan strategi literasi dalam pembelajaran dengan fokus pada pembelajaran berbasis 

kehidupan. Hasil analisis menunjukkan (1) Jumlah lema bahasa Indonesia dalam buku siswa 

SMP perlu diperhatikan terkait dengan penjenjangannya. Semakin tinggi kelasnya sebaiknya 

semakin banyak jumlah lemanya, (2) Kosakata bahasa Indonesia sudah mengakomodasi 

cukup banyak kosakata dasar  yang mencerminkan kehidupan dasar manusia (80% ke atas), 

(3) Skenario pembelajaran dalam pengembangan kosakata dapat menggunakan berbagai 

cara dengan  menggunakan sumber lain di luar buku siswa untuk semakin memperkaya 

kosakata. Hal ini terwadahi dengan strategi literasi dalam pembelajaran yang berfokus pada 

pembelajaran berbasis kehidupan.  

 

Kata kunci: kosakata, skenario pembelajaran, aplikasi lema, pembelajaran berbasis 

kehidupan, strategi literasi dalam pembelajaran. 

 
 

A. Pendahuluan 

Kosakata merupakan bagian paling dasar suatu bahasa. Semakin tinggi pendidikan 
seseorang seharusnya semakin banyak kosakata yang dikuasainya. Semakin banyak 
kosakata yang dikuasai seseorang, semakin cakap (kapabel) dia dalam 
berkomunikasi. Penguasaan kosakata sebagai bekal komunikasi seseorang 
seharusnya dikembangkan sepanjang hayat. Hal ini terjadi karena bahasa selalu 
berkembang. Dalam hal ini,  kosakata bahasa Indonesia selalu mengalami 
peningkatan. Hal ini tampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan 
perkembangan sebagai berikut: 62.100 lema (edisi I, 1998); 72.000 (edisi II, 1991); 
78.000 (edisi III, 2005); 90.000 (edisi IV, 2008), 127.036 (edisi V, 2016).  

Selanjutnya, dalam Kurikulum 1994 sempat disebutkan bahwa lulusan SD 
seharusnya menguasai 9.000 kosakata, SMP 15.000, dan SMA 18.000. Akan tetapi 
dalam kurikulum berbasis kompetensi, hal itu berubah, lulusan SMA disebutkan 
menguasai 12.000 kosakata. Sayangnya, tidak ada batasan penguasaan kosakata 
dalam kurikulum 2013.   

                                                             
1 Disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ―Pembelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan‖, 4 November 2017, Aula Ava, Fakultas Sastra UM 
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B. Kosakata dalam Pembelajaran Berbasis Kehidupan  

Dalam hal kosakata, sudah dirumuskan kosakata dasar atau basic vocabulary. Kosakata 
dasar pada awalnya dikenalkan oleh Morris Swadesh berdasar pada pemahaman 
bahwa semua bahasa di dunia pasti mengenal kosakata tersebut karena kosakata itu 
dikenal dalam kehidupan manusia (Kisyani, 2008). Kosakata dasar diperkirakan 
ada pada semua bahasa di dunia, tanpa memandang budaya. Kosakata ini juga 
diasumsikan dipakai sepanjang masa dan merupakan kosakata asli (bukan 
pinjaman). Hal ini berarti glos dalam kosakata dasar terkait dengan kehidupan 
mendasar pada diri manusia.  

Daftar kosakata dasar Swadesh berisi 100 glos. Daftar ini pada dasarnya 
digunakan dalam bidang Linguistik Historis Komparatif melalui penghitungan 
kekerabatan bahasa dengan leksikostatistik  dan Glotokronologi (waktu pisah 
bahasa). Selain itu, telah disusun juga 100 kosakata dasar yang disepakati menjadi 
daftar Leipzig-Jakarta (Haspelmath, Martin and Uri Tadmor (eds.), 2009). Daftar 
Swadesh dan daftar Leipzig-Jakarta  mengandung beberapa kata yang sama. 
Penyatuan kedua daftar tersebut menghasilkan daftar dengan jumlah kosakata 144.  

Dengan asumsi bahwa kosakata dasar adalah kosakata asli dan kosakata 
tersebut erat terkait dengan kehidupan dasar manusia,  kosakata dalam daftar 
tersebut semestinya ada dalam buku siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
Lebih jauh lagi, pembelajaran berbasis kehidupan sebaiknya juga berani 
mengenalkan dan menggunakan kosakata baru sesuai dengan perkembangan zaman 
(kekinian). 

Adapun pembelajaran berbasis kehidupan (PBK) atau life-based leraning 
mencoba untuk mendekatkan perkuliahan dengan kebutuhan masyarakat. 
Mahasiswa akan dihadapkan secara langsung pada kenyataan bahwa ilmu 
pengetahuan telah berkembang dengan cepat. Selain dinamika masyarakat, 
karakteristik pelajar generasi Z juga menjadi salah satu faktor dikembangkannya 
PBK (Universitas Negeri Malang, 2016).  

 Secara umum, model pembelajaran yang diturunkan dari PBK dilakukan 
secara bertahap dengan serangkaian kegiatan yang sambung-menyambung menjadi 
satu keutuhan (Universitas Negeri Malang, 2016). 
1. Belajar dari Kehidupan 
Belajar dari kehidupan dapat dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar. Sumber 

belajar dari apa saja yang ada di sekitar peserta didik. Agar dapat terlibat aktif dalam proses 

belajar dari kehidupan, modal utama yang harus dimiliki peserta didik adalah kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Proses belajar juga dapat menjadi lebih optimal manakala siswa dan 

gurunya terlibat interaksi untuk mengkaji sumber belajar yang ditemukan. 

2. Belajar melalui Kehidupan  
Belajar melalui kehidupan dilakukan dengan mempraktikkan hasil pemikiran. Ini berarti 

mengarungi hidup bersamaan dengan belajar. Belajar melalui kehidupan berfokus pada hal-

hal yang bernuansa mempraktikkan, menerapkan, atau mengujicobakan sesuatu. Bagian ini 

cenderung produktif.  

3. Belajar untuk Kehidupan  
Belajar untuk kehidupan bertumpu tujuan supaya apa yang diajarkan dapat berguna bagi 

kehidupan peserta didik setelah selesai masa studinya. Hal ini mengarah pada bagaimana 

memanfaatkan apa yang telah dipelajari, baik melalui belajar dari kehidupan maupun belajar 

melalui kehidupan untuk kehidupan yang akan datang. Belajar untuk kehidupan dimensinya 
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cenderung masa yang akan datang atau masa depan. Belajar untuk kehidupan juga bersifat 

produktif, berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui belajar dari dan melalui 

kehidupan.  

Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu indikator  strategi literasi dalam 
pembelajaran adalah menggunakan sumber  lain (selain buku siswa) yang berkaitan 
erat dengan pengembangan kosakata (cf. Biemiller, 2001, Blachowicz, 2004). 
Pendidik perlu menunjuk sumber yang terkait dengan kehidupan dengan teks yang 
beragam (termasuk teks multimodal) dengan beragam kosakata berbasis kehidupan. 
Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pengembangan kosakata 
dengan merujuk pada sumber lain perlu dilakukan supaya pengembangan kosakata 
lebih terarah.  Dengan demikian, kosakata peserta didik dan pendidik akan semakin 
berkembang. 
 Berdasarkan hal inilah, makalah ini bertujuan: (1) mendeskripsikan 
perkembangan kosakata dalam buku siswa SMP; (2) mendeskripsikan keberadaan 
kosakata dasar dalam buku siswa SMP; (3) mendeskripsikan skenario pembelajaran 
untuk pengembangan kosakata. 
 

C. Metode 

Tulisan ini menggunakan sumber data buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas VII, 
VIII, dan IX berdasarkan Kurikulum 2013. Kosakata yang ada dalam buku siswa 
tersebut dapat disebut sebagai kosakata baca. Data dianalisis  dengan aplikasi lema. 
Selain itu digunakan juga daftar cek kosakata dasar Swadesh yang diramu dengan 
daftar kosakata Leipzig-Jakarta. Daftar cek ini untuk mencocokkan keberadaan 
kosakata dasar yang mencerminkan kehidupan dasar manusia dalam buku siswa. 
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditentukanlah skenario 
pembelajaran untuk pengembangan kosakata SMP. 
 
D. Pembahasan 
1. Aplikasi Lema 

Jumlah kata yang digunakan dalam Buku Siswa SMP (Kurikulum 2013) dihitung 
dengan aplikasi lema. Memang masih ada kelemahan aplikasi tersebut terkait dengan 
dua kata atau lebih yang teridentifikasi menjadi satu kata (satu lema) karena file.pdf 
menyajikan hal semacam itu. Oleh sebab itu, sangat besar kemungkinan hasil 
penghitungan lema lebih sedikit daripada yang tersaji di sini. Misalnya: kata 
―indonesiapencipta‖ yang dihitung satu lema. Hal ini terjadi karena ada pergantian 
baris seperti data berikut ini.   

 

Solusi sementara: file.pdf diubah menjadi word kemudian diubah kembali menjadi 
.pdf.  

Hasil analisis yang tersaji dalam tulisan ini bersumber dari Kisyani-Laksono dkk. 

(2017). Berikut adalah tabel perkembangan kata dan lema yang terdapat dalam buku siswa 

SMP.   

Tabel 1 Kata dan Lema dalam buku siswa SMP 
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DESKRIPSI KELAS VII Turun (%) KELAS VIII Turun (%) KELAS IX 

Jumlah kata 50.080 -1969 (3,9%) 48.111 -9.064 
(18,8%) 

39.047 

Jumlah lema 5.045 156 (3%) 4.889 -1769 (36%) 3.120 

 
Jumlah kata dan lema dari kelas VII ke kelas VIII dan berlanjut ke kelas IX ternyata 
menurun. Lema dari kelas VII ke kelas VIII turun 3%. Adapun dari kelas VIII ke 
kelas IX turun 36%. Penurunan lema dari kelas VIII ke kelas IX hampir dua kali 
lipat persentasenya dibandingkan dengan penurunan jumlah kata. 

Selanjutnya , jika dibandingkan dengan penelitian sejenis di tempat lain, 
berikut ini hasilnya. 
 

 
 
 

Tabel 2 Perbandingan Kosakata Baca untuk Berbagai Jenjang 

Kelas Amerika Zuhdi Sarwadi Hasil Penelitian 

1 3000    

3  
 
 
 
 
 
86.741 

   

4 3.253   

5 3.727   

6 3.244 4000  

7   5.045 

8   4.889 

9   3.120 

 

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa perkembangan lema di SMP 
menurun. Apalagi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Zuhdi (1997), Sarwadi 
(1998) dan lema yang dikembangkan dalam buku-buku di Amerika (86.741). 
Penelitian di Amerika tentang kosakata baca didasarkan atas 1.045 sampel yang 
diambil dari berbagai macam bacaan untuk kelas 3—9. Daftar ini berisi  86.741 
lema (Caroll, 1971). 

Dengan angka tertinggi 5.045 (bahkan cenderung berkurang), berarti peserta 
didik SMP hanya dikenalkan dengan  memajankan sekitar 5,8%-nya atau kurang dari 
6%. Jika dibandingkan dengan lema dalam Bahasa Indonesia yang berjumlah 
127.036 (KBBI edisi V), berarti hanya sekitar 4% lema yang dikenalkan untuk siswa  
SMP. Hal  ini masih jauh dari apa yang tercantum dalam  kurikulum 1994 yang 
mengharapkan  siswa SMP menguasai 15.000 lema. Hal ini menunjukkan bahwa 
buku siswa Bahasa Indonesia SMP perlu lebih mengembangkan (menambah) 
penggunaan kosakata baca dan mengembangkannya. 

Adapun lema favorit (lema yang sering muncul) dalam buku siswa SMP 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 3 Lema Favorit 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX  
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Dari sepuluh besar lema favorit yang tersaji, ada delapan lema yang sama yang 
menduduki posisi tersebut (diurutkan dari yang paling favorit), yakni : yang (5.010), 
dan (3.682), teks (2.776), di (2.242), kamu (1.965), dengan (1.880), itu (1.595), dalam 
(1.482). Delapan lema favorit tersebut sebagian besar merupakan kata tugas.  Hanya 
satu kata yang merupakan kata bidang ilmu, yakni kata ―teks‖ (kosakata bidang ilmu 
Bahasa Indonesia). Hal ini bisa dibandingkan dengan lema favorit dalam bahasa 
Inggris (Caroll et al, 1997) yang diduduki oleh ―the‖ (posisi ke-1) kemudian ―he‖ 
(posisi ke-2). 
 
2. Kosakata Dasar dalam Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP 

Berikut ini adalah kosakata dasar yang tidak terdapat dalam buku siswa kelas VII, 
VIII, IX berdasarkan daftar kosakata dasar (penyatuan daftar Swadesh dan daftar 
Leipzig-Jakarta) berwujud 144 kosakata dasar. 
Tabel 4 Kosakata Dasar yang Tidak Terdapat dalam Buku Siswa Bahasa Indonesia 
SMP 

No No 
Glos Glos Kelas VII 

Kelas 
VIII Kelas IX Catatan 

1 1 abu 0 1 0 kelas VII soda abu 

2 10 asap  1 1 0 
 3 11 awan  0 1 1 
 4 13 baik 0 1 1 
 5 18 bayangan  1 1 0 
 6 20 baring (berbaring) 0 1 0 kelas VIII berbaring 

7 26 bersembunyi 1 1 0 
 8 28 biji  1 1 0 
 9 35 cakar  1 0 0 
 10 36 daging 1 1 0 
 11 37 darah 1 1 0 
 12 47 gigi 1 0 0 
 13 48 gigit  0 1 0 
 

Lema Jumlah Lema Jumlah Lema Jumlah  

yang 1794 yang 99 yang 1417 
5.010 

dan 1314 dan 1334 dan 1034 3.682 

teks 843 di 943 teks 1019 Teks= 2.776 

di 783 teks 914 kamu 658 Di= 2.242 

kamu 683 kamu 683 dengan 599 Kamu= 1.965 

dengan 636 dengan 645 di 516 
Dengan= 
1.880 

itu 540 itu 540 itu 515 1.595 

pada 523 pada 524 dalam 490 
Dalam=1.482 

dalam 496 dari 513 dapat 424  

untuk 475 dalam 496 untuk 403  

https://id.wiktionary.org/wiki/abu
https://id.wiktionary.org/wiki/asap
https://id.wiktionary.org/wiki/bayangan
https://id.wiktionary.org/wiki/bersembunyi
https://id.wiktionary.org/wiki/daging
https://id.wiktionary.org/wiki/gigi
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14 59 jantung 0 0 1 
 15 71 kulit (kayu)  0 1 0 
 16 73 kuning  1 1 0 
 17 74 kutu 0 0 0 kelas IX sekutu 

18 75 lalat  0 0 0 
 19 78 lidah  0 1 1 
 20 80 lutut  1 0 1 
 21 92 membunuh  0 1 1 
 22 97 menggigit 0 1 0 
 23 99 mengisap 0 1 0 kelas VIII menghisap 

24 
101 menumbuk  1 1 0 

kelas 7 tumbuk, kelas 8 
tumbukkan 

25 108 paha 0 0 0 
 26 109 pahit 0 1 0 
 27 113 payudara  0 0 0 
 28 116 perut  1 1 0 
 29 120 pusar 0 0 0 
 30 122 rambut (di kepala) 1 1 0 
 31 128 semut  1 1 0 
 32 133 tanduk  1 0 0 
 33 136 telinga 1 1 0 
  

 
Jumlah 1 (ada) 127 (88%) 

134 
(93%) 

115 
(80%) 

  

 

Jumlah 0 (tidak 
ada) 17 (12%) 10 (7%) 29 (20%) 

  
Berdasarkan bagan tersebut tampak bahwa ada lima kosakata, yakni  ―kutu, lalat, 
paha, payudara, pusar‖ tidak terdapat dalam buku siswa SMP Bahasa Indonesia. 
Adapun kata-kata yang tidak terdapat pada dua buku, yakni ―abu, baring, cakar, gigi, 
gigit, jantung, kulit kayu, menggigit, mengisap, pahit, tanduk.‖ Selanjutnya, kosakata 
yang tidak terdapat dalam satu buku adalah: ―asap, awan, baik, bayangan, 
bersembunyi, biji, daging, darah, kuning, membunuh, lutut, menumbuk, perut, 
rambut, semut, telinga.‖ 

Dari jumlah yang tampak, ternyata yang mengandung kosakata dasar 
(diurutkan dari yang paling banyak) adalah buku kelas VII (93%),  kelas VII (88%), 
dan kelas IX (80%). Beberapa kata yang tidak tercantum ini sebagian besar 
merupakan kosakata bidang IPA. Buku Bahasa Indonesia sebaiknya dapat 
mewadahi semua kosakata secara umum. 

 
C. Skenario Pembelajaran 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pengembangan kosakata dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia selayaknya menggunakan sumber lain di luar buku 
siswa. Hal ini sesuai dengan langkah dalam ―belajar dari kehidupan‖ dalam 
pembelajaran berbasis kehidupan. Selain itu, langkah ini juga sesuai dengan strategi 

https://id.wiktionary.org/wiki/lalat
https://id.wiktionary.org/wiki/lutut
https://id.wiktionary.org/wiki/menggigit
https://id.wiktionary.org/wiki/mengisap
https://id.wiktionary.org/wiki/menumbuk
https://id.wiktionary.org/wiki/paha
https://id.wiktionary.org/wiki/pahit
https://id.wiktionary.org/wiki/payudara
https://id.wiktionary.org/wiki/pusar
https://id.wiktionary.org/wiki/semut
https://id.wiktionary.org/wiki/telinga
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literasi dalam pembelajaran yang butir-butirnya sering mengajak untuk membaca 
sumber lain (Kisyani-Laksono dan Pratiwi R, 2017). Dengan menggunakan sumber 
lain, termasuk sumber lain yang terkini akan membuat pengembangan kosakata 
semakin masif. Berikut adalah tabel skenario pembelajaran dengan strategi literasi 
yang mengidentifikasi pembelajaran berbasis kehidupan dalam langkah-langkahnya.  
 
Tabel 5 Skenario Pembelajaran Kosakata Berbasis Kehidupan 

 

NO DESKRIPSI BdK, BmK, BuK 

A Strategi Literasi dalam Pembelajaran  

 1. Sebelum membaca  

 a. mengidentifikasi tujuan membaca  BdK 

 b. membuat prediksi BdK 

 2. Ketika membaca  

 a. mengidentifikasi informasi yang relevan BdK 

 b. mengidentifikasi kosakata baru, kata kunci, dan/atau bagian 
teks yang sulit 

BdK 

 c. memvisualisasi dan/atau think aloud (dapat dibantu sumber lain 
di luar buku siswa) 

BdK dan BmK 

 d. membuat inferensi (dapat dibantu sumber lain di luar buku 
siswa) 

BdK dan BmK 

 e. membuat pertanyaan (dapat dibantu sumber lain di luar buku 
siswa) 

BdK dan BmK 

 f. membuat keterkaitan antarteks (dibantu sumber lain di luar 
buku siswa) 

BdK dan BmK 

 3. Setelah membaca  

 a. membuat ―ringkasan‖ dan evaluasi BdK, BmK, BuK 

 b. mengubah moda (dibantu sumber lain di luar buku siswa) BdK, BmK, BuK 

 c. memilih, mengombinasikan, dan/atau menghasilkan teks 
multimoda ( dibantu sumber lain di luar buku siswa) 

BdK, BmK, BuK 

 d. mengonfirmasi, merevisi, atau menolak prediksi BuK 

B Penggunaan alat bantu  

 1. Pengatur grafis atau graphic organizer   

 2. Daftar cek atau check list dsb.  

 
BdK=belajar dari kehidupan, BmK= belajar melalui kehidupan, BuK= belajar 
untuk kehidupan. 
 
Berdasarkan tabel tersebut tampak, bahwa pembelajaran berbasis kehidupan 
bersinergi dengan strategi literasi dalam pembelajaran. Saat ditorehkan dua tahap 
pembelajaran berbasis kehidupan secara berurutan (Bdk dan BmK), berarti yang 
ditorehkan terakhir (BmK) itulah yang menjadi fokus. Jika ditorehkan tiga tahap 
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sekaligus (BdK, BmK, dan BuK) berarti yang ditorehkan terakhir (BuK) itulah yang 
menjadi fokus.   
 
E. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dapat disimpulkan berbagai hal  
sebagai berikut. 
1. Jumlah lema bahasa Indonesia dalam buku siswa perlu diperhatikan terkait dengan 
penjenjangannya. Semakin tinggi kelasnya sebaiknya semakin banyak jumlah lemanya. Lema 
favorit menunjukkan fokus pembahasan, dalam hal ini, lema favorit bidang ilmu (bahasa 
Indonesia) adalah ―teks‖. Hal ini sesuai dengan ketentuan pembelajaran bahasa Indonesia 
dalam kurikulum 2013 yang berbasis teks.  
2. Berdasarkan pencocokan dengan daftar Swadesh dan daftar Leipzig-Jakarta, kosakata 
bahasa Indonesia sudah cukup mengakomodasi banyak kosakata dasar  yang 
mencerminkan kehidupan dasar manusia (80% ke atas). Biarpun demikian, ada lima 
kosakata dasar yang ternyata tidak dituliskan dalam buku kelas VII, VIII, IX.  
3. Skenario pembelajaran dalam pengembangan kosakata dapat menggunakan berbagai 
cara dengan  menggunakan sumber lain di luar buku siswa untuk semakin memperkaya 
kosakata. Hal ini terwadahi dengan strategi literasi dalam pembelajaran yang berfokus pada 
pembelajaran berbasis kehidupan.  

 

Ke depan semoga penjenjangan buku di Indonesia dapat memperhatikan jumlah lema yang 

terkandung dalam setiap buku yang ada. Selain itu, penelitian mengenai kosakata baca, 

penelitian mengenai kosakata tulis yang berasal dari tulisan siswa juga perlu untuk selalu 

dilaksanakan. 
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LAMPIRAN 
Kosakata Dasar Swadesh dan Daftar Leipzig-Jakarta 
 

No Glosa VII VIII IX Catatan 

1 abu 0 1 0 kelas VII soda abu 

2 air  1 1 1 
 3 akar  1 1 1 
 4 anak 1 1 1 
 5 Anda 1 1 1 
 6 angin 1 1 1 
 7 anjing 1 1 1 
 8 apa? 1 1 1 
 9 api 1 1 1 
 10 asap  1 1 0 
 11 awan  0 1 1 
 12 bagus 1 1 1 
 13 baik 0 1 1 
 14 bakar 1 1 1 
 15 banyak 1 1 1 
 16 baru 1 1 1 
 17 batu 1 1 1 
 18 bayangan  1 1 0 
 19 berat 1 1 1 
 20 baring (berbaring) 0 1 0 kelas VIII berbaring 

21 berdiri 1 1 1 
 

22 
renang  
(berenang) 1 1 1 

 23 berjalan  1 1 1 
 

https://id.wiktionary.org/wiki/abu
https://id.wiktionary.org/wiki/akar
https://id.wiktionary.org/wiki/anak
https://id.wiktionary.org/wiki/angin
https://id.wiktionary.org/wiki/apa
https://id.wiktionary.org/wiki/asap
https://id.wiktionary.org/wiki/bagus
https://id.wiktionary.org/wiki/bayangan
https://id.wiktionary.org/wiki/berat
https://id.wiktionary.org/wiki/berdiri
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24 berkata 1 1 1 
 25 berlari 1 1 1 
 26 bersembunyi 1 1 0 
 27 besar 1 1 1 
 28 biji  1 1 0 
 29 bintang 1 1 1 
 30 bukan  1 1 1 
 31 bulan  1 1 1 
 32 bulat 1 1 1 
 33 bulu  1 1 1 
 34 burung 1 1 1 
 35 cakar  1 0 0 
 36 daging 1 1 0 
 37 darah 1 1 0 
 38 datang  1 1 1 
 39 daun  1 1 1 
 40 (di) dalam 1 1 1 
 41 dia 1 1 1 
 42 dingin (cuaca) 1 1 1 
 43 dua 1 1 1 
 44 duduk  1 1 1 
 45 ekor 1 1 1 
 46 garam  1 1 1 
 47 gigi 1 0 0 
 48 gigit  0 1 0 
 49 gunung  1 1 1 
 50 hati 1 1 1 
 51 hidung 1 1 1 
 52 hijau  1 1 1 
 53 hitam 1 1 1 
 54 hujan 1 1 1 
 55 ikan  1 1 1 
 56 ini 1 1 1 
 57 itu 1 1 1 
 58 jalan (N) 1 1 1 
 59 jantung 0 0 1 
 60 jatuh  1 1 1 
 61 jauh  1 1 1 
 62 kaki 1 1 1 
 

https://id.wiktionary.org/wiki/berlari
https://id.wiktionary.org/wiki/bersembunyi
https://id.wiktionary.org/wiki/bukan
https://id.wiktionary.org/wiki/daging
https://id.wiktionary.org/wiki/datang
https://id.wiktionary.org/wiki/daun
https://id.wiktionary.org/wiki/dia
https://id.wiktionary.org/wiki/garam
https://id.wiktionary.org/wiki/gigi
https://id.wiktionary.org/wiki/ikan
https://id.wiktionary.org/wiki/jatuh
https://id.wiktionary.org/wiki/jauh
https://id.wiktionary.org/wiki/kaki
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63 kamu  1 1 1 
 64 kayu  1 1 1 
 65 kecil 1 1 1 
 66 kemarin  1 1 1 
 67 kepala 1 1 1 
 68 keras 1 1 1 
 69 kering (zat) 1 1 1 
 70 kita  1 1 1 
 

71 
kulit (kayu)  

0 1 0 
kelas VIII kulit 
tumbuhan 

72 
kulit 
(orang/binatang)  1 1 1 

 73 kuning  1 1 0 
 74 kutu 0 0 0 kelas IX sekutu 

75 lalat  0 0 0 
 76 lebar 1 1 1 
 77 leher 1 1 1 
 78 lidah  0 1 1 
 79 lihat  1 1 1 
 80 lutut  1 0 1 
 81 makan  1 1 1 
 82 malam 1 1 1 
 83 manis (rasa)  1 1 1 
 84 mata 1 1 1 
 85 matahari 1 1 1 
 86 mati  1 1 1 
 87 melihat 1 1 1 
 

88 membakar  1 1 1 
kelas VII dan IX 
bakar 

89 membawa  1 1 1 
 90 memberi  1 1 1 
 91 membuat  1 1 1 
 92 membunuh  0 1 1 
 93 memukul  1 1 0 kelas IX pukul (jam) 

94 menangis 1 1 1 
 95 mendengar  1 1 1 
 96 mengambil 1 1 1 
 97 menggigit 0 1 0 
 98 mengikat 1 1 1 kelas 7 ikat 

99 mengisap 0 1 0 kelas VIII menghisap 

https://id.wiktionary.org/wiki/kamu
https://id.wiktionary.org/wiki/kayu
https://id.wiktionary.org/wiki/kemarin
https://id.wiktionary.org/wiki/keras
https://id.wiktionary.org/wiki/lalat
https://id.wiktionary.org/wiki/lebar
https://id.wiktionary.org/wiki/leher
https://id.wiktionary.org/wiki/lutut
https://id.wiktionary.org/wiki/makan
https://id.wiktionary.org/wiki/manis
https://id.wiktionary.org/wiki/melihat
https://id.wiktionary.org/wiki/membakar
https://id.wiktionary.org/wiki/membawa
https://id.wiktionary.org/wiki/memberi
https://id.wiktionary.org/wiki/membuat
https://id.wiktionary.org/wiki/memukul
https://id.wiktionary.org/wiki/menangis
https://id.wiktionary.org/wiki/mendengar
https://id.wiktionary.org/wiki/mengambil
https://id.wiktionary.org/wiki/menggigit
https://id.wiktionary.org/wiki/mengikat
https://id.wiktionary.org/wiki/mengisap


Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

20 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra 

Indonesia, Fakultas Sastra UM 

100 meniup  1 1 1 
kelas 8 tertiup, kelas 
9 tiup 

101 menumbuk  1 1 0 
kelas 7 tumbuk, kelas 
8 tumbukkan 

102 merah 1 1 1 
 103 minum 1 1 1 
 

104 
minyak (lemak) 

1 1 1 

kelas VIII  dan 
IXminyak (lemak 
tidak ada) 

105 mulut 1 1 1 
 106 nama 1 1 1 
 107 orang  1 1 1 
 108 paha 0 0 0 
 109 pahit 0 1 0 
 

110 
panas/hangat 
(cuaca)   1 1 1 

 111 panjang 1 1 1 
 112 pasir 1 1 1 
 113 payudara  0 0 0 
 114 penuh 1 1 1 
 115 pergi 1 1 1 
 116 perut  1 1 0 
 117 pohon  1 1 1 
 118 pria  1 1 0 
 119 punggung 1 1 1 
 120 pusar 0 0 0 
 121 putih 1 1 1 
 122 rambut di kepala 1 1 0 
 123 rumah  1 1 1 
 124 satu 1 1 1 
 125 saya  1 1 1 
 126 sayap  1 1 1 
 127 semua (nomor) 1 1 1 
 128 semut  1 1 0 
 129 siapa? 1 1 1 
 130 tahu (fakta) 1 1 1 
 131 tali  1 1 1 
 132 tanah  1 1 1 
 133 tanduk  1 0 0 
 134 tangan 1 1 1 
 135 tebal  1 1 1 
 

https://id.wiktionary.org/wiki/meniup
https://id.wiktionary.org/wiki/menumbuk
https://id.wiktionary.org/wiki/minum
https://id.wiktionary.org/wiki/paha
https://id.wiktionary.org/wiki/pahit
https://id.wiktionary.org/wiki/panjang
https://id.wiktionary.org/wiki/payudara
https://id.wiktionary.org/wiki/pergi
https://id.wiktionary.org/wiki/punggung
https://id.wiktionary.org/wiki/pusar
https://id.wiktionary.org/wiki/rumah
https://id.wiktionary.org/wiki/saya
https://id.wiktionary.org/wiki/sayap
https://id.wiktionary.org/wiki/semut
https://id.wiktionary.org/wiki/siapa
https://id.wiktionary.org/wiki/tali
https://id.wiktionary.org/wiki/tanah
https://id.wiktionary.org/wiki/tebal
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136 telinga 1 1 0 
 137 telur 1 1 1 
 138 terbang 1 1 1 
 139 tertawa  1 1 1 
 140 tidak 1 1 1 
 141 tidur  1 1 1 
 142 tua  1 1 1 
 143 tulang 1 1 1 
 144 wanita 1 1 1 
 

 
JUMLAH 1 (ada) 127 (88%) 134 (93%) 115 (0,80%) 

 

 

Jumlah 0 (tidak 
ada) 17 (12%) 10 (7%) 29 (20%) 

  

https://id.wiktionary.org/wiki/telinga
https://id.wiktionary.org/wiki/tertawa
https://id.wiktionary.org/wiki/tua
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POTRET KAPABILITAS  SISWA-MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA 

INDONESIA DALAM FILOSOFI PEMBELAJARAN AMONG 

 

Heri Suwignyo-Universitas Negeri Malang 

heri.suwignyo.fs@um.ac.id 

 

 

Abstrak: berbagai upaya reformasi, inovasi pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia telah dilakukan. Reformasi dan inovasi dimaksud antara lain kurikulum, 

pembelajaran (perencanaan-proses pembelajaran-asesmen), sarana-prasarana, guru, 

kepala sekolah, pengawas, sistem manajemen dsb. Muara seluruh upaya tersebut 

adalah siswa. Siswa tidak lagi dipandang cukup apabila memiliki kompetensi. Siswa 

haruslah memiliki kompetensi plus yang diistilahkan dengan kapabilitas. Kapabilitas 

adalah individuasi atau personalisasi  diri siswa terhadap kompetensi dan kualitas 

karakter yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan abad  

XXI  yang senantiasa bergeser, berubah, bahkan berganti (fenomena VUCA). 

Kapabilitas tringa adalah jawaban untuk menghadapi tuntutan kehidupan era VUCA. 

Dengan filosofi pembelajaran Ing Ing Tut kapabilitas tringa diarah dan dicapai.  

 

Kata kunci: kapabilitas, siswa-mahasisa BSI, filosofi pembelajaran among 

 

 

PENGANTAR 

Perubahan kurikulum pendidikan dasar-menengah-tinggi 

 Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dan 

perubahan hampir setiap dekade (sepuluh tahunan) terhitung sejak tahun 1947 

sampai dengan 2017. Periode 40-an, Kurikulum 1947, periode 50-an Kurikulum 

1952, periode 60-an Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968, periode 1970-an 

Kurikulum 1975 dan Kurikulum yang disempurnakan,  Periode 80-an Kurikulum 

1984, periode 90-an Kurikulum 1994 suplemen Kurikulum 1999, periode 2000-an 

Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum KTSP (2006), periode 2010--2017 

Kurikulum 2013, 2016 Kurikulum 13 yang disempurnakan (KYD). Fakta tersebut 

menginformasikan bahwa demikian dinamis irama pendidikan di Indonesia 

termasuk di dalamnya irama pendidikan/pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  

 Sepanjang 70 tahun perjalanan kurikulum di Indonesia (1947—2017) terjadi 

pergeseran aksentuasi orientasi. Pada Kurikulum 1947 orientasi pendidikan (bahasa 

Indonesia) ditekankan pada pembentukan watak atau karakter manusia Indonesia 

yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain di dunia (aspek afektif dan 

attitude). Pada tahun periode 60-an penerapan Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968 

orientasi PBI ditekankan pada pengembangan moral, kecerdasan, 

emosional/artistik, keterampilan, dan jasmani. Ada yang menyebut dengan istilah 

Pancawardhana yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, 
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dan moral. Periode 1970-an adalah penerapan Kurikulum 1975, orientasi PBI 

ditekankan pada tujuan yang dikenal dengan istilah Prosedur Pengembangan Sistem 

Instruksional (PPSI). Periode 80-an Kurikulum 1984, pembelajaran bahasa 

Indonesia (PBI) diorientasikan pada keterampilan proses dengan pendekatan CBSA. 

Periode 90-an Kurikulum 1994 PBI ditekankan pada kerampilan komunikatif. 

Periode 200-an KBK 2004 dan KTSP 2006 PBI didasarkan/berbasis pada 

kompetensi. Antara 2010—2017 diberlakukan kurikulum 2013 (yang direvisi) 

orientasi pendidikan (bahasa Indonesia) ditekankan pada aspek  afektif (sikap 

spiritual dan sosial) kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan). Posisi 

BI diletakkan sebagai penghela ilmu pengetahuan dan sebagai penghela mata 

pelajaran lain. 

 Di jenjang perguruan tinggi, kurikulum berbasis kompetensi dimulai era 

200-an, Kurikulum 2002, 2012, 2015. Sebelumnya kurikulum PT disebut Kurnas 

(1994) memfokuskan pada materi keilmuan yang ditetapkan oleh konsorsium 

MIPA-SENI-TEKNOLOGI yang menetapkan sejumlah matakuliah wajib untuk 

suatu program studi. Kurikulum PT dievaluasi oleh PT sendiri. Tahun 2012 Kurnas, 

berubah menjadi Kurikulum Inti dan Institusi dalam konteks kebudayaan yang 

memfokuskan pada kemampuan/kompetensi lulusan. Kemampuan tersebut (a) 

disepakati dalam sejumlah kompetensi utama/minimal untuk suatu program studi, 

(b) ditetapkan oleh forum/asosiasi program studi sejenis dan stakeholders yang 

dievaluasi oleh PT dan masyarakat pengguna.  

 Acuan pengembangan Kurikulum PT adalah UU RI No. 20 Th. 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,  UU RI  No. 14 Th.  2005 tentang Guru dan 

Dosen,  UU RI No. 12 Th.  2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP RI No. 19 Th. 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP RI No. 4 Th. 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Perpres RI 

No. 8 Th. 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,  

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun  2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

 

Perubahan  pendekatan-strategi pembelajaran 

Ada banyak konsepsi kurikulum, salah satunya adalah kurikulum dimaknai 

sebagai dokumen perencanaan dan aktualisasi pembelajaran yang di dalamnya 

dicakup proses pembelajaran, penciptaan atmosfer akademik dan proses asesmen. 

Dalam konteks pembelajaran, pendekatan pembelajaran selalu bergerak dalam 

bandul guru sentris atau siswa sentris. Strategi pembelajaran bergerak dari 

pembelajaran ekspositori atau diskoveri. Inovasi dilakukan dengan 

mengombinasikan di antara keduanya atau mengkreasikan dalam bentuk baru sama 

sekali.  

 Dalam Kurikulum 2013 (K13) paradigma pembelajaran yang dikembangkan 

adalah pembelajaran (a) dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, (b) dari 

guru sebagai sumber utama menjadi berbasis aneka sumber, (c) dari tekstual 
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menjadi pendekatan ilmiah, (d) dari  berbasis konten menjadi berbasis kompetensi, 

(e) dari parsial menjadi holistik/terpadu, (f) dari jawaban tunggal menjadi kebenaran 

jawaban multidimensi, (g) dari verbalisme menjadi pembelajaran aplikatif.  

 Pembelajaran siswa aktif atau studen active learning (SAL) antara lain muncul 
dalam berbagai model pembelajaran. Pertama, model diskoveri atau model inkuiri.  
Karakteristik pembelajaran: siswa secara aktif menemukan ide dan mendapatkan 
makna. Kedua, pembelajaran berbasis masalah (PBM). Karakteristik: siswa secara 
aktif memecahkan masalah kontekstual. Ketiga, pembelajaran kooperatif. 
Karakteristik: kerjasama tim dalam melaksanakan pembelajaran. 
Diklat guru-PLPG,  

Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik 

minimum sarjana (S‐1) atau diploma empat (D‐IV), menguasai kompetensi 
(pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. 

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya 

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan. Tahun 2017 ini merupakan tahun kesebelas pelaksanaan sertifikasi guru 

dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi 

guru tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru. 

 

Pendidikan Profesi Guru--PPG 

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara 

profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih 

rendah, hal ini juga karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan 

sepenuhnya salah guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila 

kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Maka 

dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di 

Indonesia lebih profesional. Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi 

guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera 

Untuk memenuhi amanat undang-undang guru tersebut, maka dilaksanakan 

Pendidikan Profesi Guru (PPG) oleh LPTK yang diberi mandat Dalam proses 

pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV non-

Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat 

untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan 

tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk 

PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTP-PGSMTA). Dari penjelasan itu, 

tidak dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru 

profesional, melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan 
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untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T 

yaitu Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah 

Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. 

dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini dibedakan  menjadi dua, yakni Pendidikan 

pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG 

ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan (supply and demand). 

Standar pendidikan nasional-8 standar  

 Menurut BSNP (2009) ada delapan standar nasional pendidikan (pendidikan 

dasar dan menengah), yakni (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) 

Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar 

Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, 

dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.  

    Standar Nasional Pendidikan (a) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

nasional yang bermutu, (b) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. 

 Berbagai upaya perbaikan kualitas pembelajaran sebagaimana terurai 

diorientasikan pada pencapaian kapabilitas siswa-mahasiswa. Kapabiltas secara 

umum adalah individuasi/personalisasi siswa-mahasiswa sesuai dengan kompetensi 

dan kualitas karakter yang dimiliki. Menurut (Straton, 2001) kapabilitas merupakan 

elemen pertama yang digerakkan oleh roda pembelajaran berbasis kehidupan. 

Elemen yang lain juga akan ikut bergerak bersama-sama dalam putaran yang 

bersamaan, apabila roda pembelajaran digerakkan. Sesuatu yang conditio sine quanon. 

 

KAPABILITAS DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS KEHIDUPAN 

  Pembelajaran berbasis kehidupan diibaratkan seperti roda atau gear  yang 
menggerakkan sepuluh elemen secara siklis sehinga meng-hasilkan pola 
interkoneksi. Elemen pertama adalah penekanan pada kapabilitas siswa. Kapabilitas 
siswa adalah sinergi harmonis antara kemampuan/kompetensi dan kualitas 
karakter/kemauan siswa. Dalam setiap pembelajaran, kapabalitas tersebut dibentuk 
berdasarkan interaksi dan interferensi dinamis antara kondisi lingkungan dan 
masyarakat tempat siswa tersebut hidup.   

Elemen kedua, mempromosikan pada kekuatan individu/siswa sebagai 
pribadi yang unik. Keunikan dimaksud antara lain meliputi cara, gaya, dan budaya 
belajar. Ketiga, Menghargai perubahan pada diri siswa secara kualitatif.  Perubahan 
berorientasi baik internal maupun eksternal. Misalnya, bagaimana siswa/mahasiswa 
memahami diri sendiri, rasa identitas, rasa berada di dalam kehidupan dan pola pikir 
mereka sama pentingnya dengan perubahan model, metode dan strategi. Hal itu 
karena disposisi dan pola pikir mempengaruhi bagaimana model, metode, dan 
strategi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan pada hasil (Sudira, 2015). 
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Elemen keempat,   mengakui disposisi siswa sebagai sesuatu yang kritis. Ini 
mengundang kesadaran, tanggung jawab, kepercayaan dan akuntabilitas dengan 
tingkatan baru. Orientasi pembelajaran bergeser dari apa yang diketahui siswa-
mahasiswa  tentang kehidupan menjadi bagaimana siswa tahu tentang kehidupan. 
Bahwa yang penting dalam setiap pembelajaran adalah bukan apa saja yang 
diketahui tentang dunia (ekologi pembelajaran), oleh siswa, tetapi tentang 
bagaimana siswa mengetahui tentang dunia (ekologi pembelajaran) yang ada di 
sekelilingnya.  Kelima, pengembangan pribadi siswa seutuhnya. Pendidikan adalah 
investasi masa depan untuk setiap orang. Pembelajaran berbasis kehidupan adalah  
tentang tabula rasa diri sendiri  dan orang lain, kehidupan organisasi, yang 
memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai 
kesejahteraan bersama dalam dunia kontemporer.  

Elemen keenam, pengakuan bahwa kontradiksi adalah kekuatan. pengakuan 
bahwa kontradiksi adalah kekuatan. Hidup ini terikat hukum dualisme sebagai 
kekuatan. Ada panas ada dingin, siang-malam, baik-buruk, dan sebagainya. Diskusi-
diskusi terbuka memungkinkan terjadinya pemahaman baru, setting baru terhadap 
praksis dan hubungan baru bisa muncul. Otoritas tunggal dalam pembelajaran tidak 
produktif lagi (Sudira, 2015). Ketujuh, pergeseran peran organisasi sekolah. Peran 
organisasi sekolah bergeser dari penyedia program pembelajaran ke pencipta 
lingkungan terbaik untuk memungkinkan pembelajaran terjadi. Desain ruang yang 
aman, promosi iklim kerja yang positif, pemberian kesempatan untuk belajar 
sebagai bagian integral dari pekerjaan sehari-hari, ditambah 
pilihan-pilihan belajar yang fleksibel dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam 
belajar dan bekerja. 

Elemen kedelapan, pergeseran tanggung jawab dari guru--ke siswa. 
pergeseran tanggung jawab belajar ada pada setiap diri individu siswa-mahasiswa. 
Bahwa belajar sepanjang hayat  adalah tanggung jawab pribadi setiap siswa-
mahasiswa. Belajar harus terus berjalan di sepanjang kehidupannya dari berbagai 
sumber. Setiap individu (siswa-mahasiswa) perlu mengambil tanggung jawab untuk 
merancang pembelajarannya sendiri dan memilih opsi yang paling tepat untuk 
mencapai tujuan pribadi dan profesi.  

Kesembilan, belajar perlu keseimbangan antara integritas diri dan kegunaan 
dan berbagai manfaat. Belajar yang baik adalah belajar sesuatu yang berguna dan 
bermanfaat. Dengan demikian sangat perlu melakukan proses learning-relearning-
unlearning sebagai suatu siklus. Ini terkait dengan ranah cara berpikir (mindset). Belajar 
tidak boleh terjebak pada strategi baru tetapi tetap pada pola pikir lama. Belajar 
harus dengan strategi baru dan pola pikir baru pula (Sudira, 2015). Kesepuluh, 
mengenali berbagai sumber belajar dari setiap peristiwa pembelajaran. mengenali 
berbagai sumber belajar dalam setiap peristiwa dan pengalaman belajar. Kecerdasan 
belajar siswa-mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengenali 
sumber-sumber belajar tak terbatas (internet) atau peristiwa yang telah dan sedang 
terjadi. 
  
KOMPETENSI 

Tuntutan Kompetensi Kehidupan Abad XXI–Global–Internasional 

Kehidupan abad XXI dikenal dengan akronim VUCA. Kehidupan yang 

ditandai dengan volatility (ketidakterdugaan), unceternty (ketidak-pastian), complexity 

(kekompleksan), dan ambiguity (keambiguan).  
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Empat kompetensi utama untuk menghadapi kehidupan abad XXI adalah 

kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pertama, kompetensi  kritis ditumbuhkan 

dengan banyak memberikan masalah untuk diselesaikan. Penyelesaian setiap 

masalah dilakukan dengan prosedur identifikasi, evaluasi, konklusi, dan pemberian 

opini. Kompetensi kreatif ditumbuhkan dengan banyak memberikan kesempatan 

pada siswa untuk banyak melakukan eksperimen, keleluasaan untuk memilih dan 

mencoba sesuai dengan minat yang dimiliki. Kompetensi komunikasi ditumbuhkan 

dengan memberikan lingkungan bahasa yang kaya, kesempatan berinteraksi dengan 

lingkungan dan masyarakat, pengalaman menyampaikan informasi dan pesan-pesan 

tertentu. Kompetensi kolaborasi ditumbuhkan dengan pemberian respek dan 

toleransi, serta kerja kelompok (WEF, 2016). 

Tuntutan Kompetensi dalam Kurikulum (K13)-Nasisonal 

Kompetensi dalam K-13 dirumuskan dalam tiga domain, yakni  sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Domain sikap diwadahi dalam KI-1 sikap spiritual, 

KI-2 sikap sosial, KD3-pengetahuan, dan KD-4 keterampilan. Khusus dalam KD-3 

dijumpai revisi. Urutan yang lama: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Urutan yang baru: mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi (mencipta). Versi lama menekankan 

pada proses (noun) versi baru menekankan pada kegiatan (verb). 

 

 

Tuntutan Kompetensi Penalaran dalam Teks 

Dijumpai 5 genre teks, dalam K-13. Genre adalah model-model penelaran 
bahasa. Lima genre tersebut adalah menggambarkan, menjelaskan, memerintah, 
berargumen, dan menceritakan. Genre merupakan pengelompokan dari suatu 
peristiwa komunikasi, setiap peristiwa komunikasi memiliki tujuan komunikatif yang 
berbeda-beda dalam wujud komunikasinya,  wujud komunikasi ditentukan oleh 
masyarakat yang menghasilkan genre tersebut (Swales, 2003, Hamka, 2016). Teks 
dalam pendekatan pembelajaran bahasa berbasis genre bukan diartikan sebagai 
hanya tulisan berbentuk artikel. Teks merupakan perwujudan kegiatan sosial, yang 
memiliki tujuan sosial. Ada 7 jenis teks sebagai tujuan sosial, yaitu: (1) laporan 
(report), (2) rekon (recount), (3) eksplanasi (explanation), (4) eksposisi (exposition:   
discussion, response or review), (5) deskripsi (description), (6) prosedur (procedure), dan (7) 
narasi (narrative). 
Tuntutan Kompetensi Mahasiswa Pendidikan BSI 

Tuntutan kompetensi mahasiswa pendidikan BSI tercemin dalam struktur 
keilmuan kurikulum prodi. Struktur keilmuan prodi terdiri atas keilmuan inti 
keilmuan pendukung dan keilmuan penciri prodi yang dikemas dalam paket-paket 
pilihan. Keilmuan inti prodi adalah keilmuan kebahasaan dan kesastraan. Keilmuan 
pendukung prodi adalah keilmuan  paedagogi dan keilmuan kesarjanaan pendidikan 
BSI. Adapun keilmuan penciri prodi berupa paket-paket keahlian yang disediakan 
dan dapat diplih mahasiswa sesuai dengan minat.  
 
KEMAUAN--KONASI 
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 Kemauan atau greget  adalah kualifikasi karakter siswa dan mahasiswa baik di 

zona global, nasional maupun lokal. 

Kualifikasi Karakater Siswa-Mahasiswa BSI di Zona Global- dunia 

 Sama dengan kompetensi, kualifikasi karakater siswa-mahasiswa saat ini 

tidak bisa mengelak dari tuntutan kehidupan abad XXI yang berciri VUCA. 

Karakteristik utama yang perlu dimiliki adalah (1) kuriositas-sikap ingin tahu, 

penasaran, (2) kepemimpinan, (3) kesadaran sosial dan kultural, (4) adaptabilitas, (5) 

berinisiatif, (6) belajar dari kegagalan.  

Kualifikasi Karakter (Kemendiknas--2010)- Nasional 

Ditemukan 18 nilai karakter menurut Kemendiknas 2010, yakni (1) religius, 

(2) jujur, (3) disiplin, (4) toleran, (5) pekerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) 

demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) nasionalis, (11) patriotis, (12) apresiatif, (13) 

komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar baca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli 

sosial,  (19) tanggung jawab.  

Kualifikasi Karakter Dirjen Pembinaan Sekolah Dasar 2011-Nasional 

Dirjen pembinaan SD mendeklarasikan 5 nilai pendidikan karakter, yakni (1) 

nilai ketuhanan YME, (2) nilai sesama-humanisme, (3) peduli lingkungan, (4) nilai 

kebangsaan (nasionalisme), dan (5) nilai diri sendiri (integritas).  

Penguatan Pendidikan Karakater Kemendikbud 2017-- Nasional 

Kemendikbud dalam rangka merealisasi nawa ketujuh dari nawacita pemerintah 

Jokowi mencangkan program Penguatan karakter (PPK). Lima karakter PPK 

mencakup: (1) religius, (2) nasionalis, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) 

integritas.  

Kualifikasi Pendidikan Karakter Kearifan Among (Lokal—Nasional—

Global) 

 Menurut Dewantara (1977:25) budi pekerti berasal dari kata budi dan 

pekerti. Budi berarti pikiran—perasaan—dan kehendak atau kemauan dan  pekerti 

artinya tenaga. Dinyatakan bahwa  budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia  mulai 

masih angan-angan hingga terjelma menjadi tenaga. Individu yang berbudi pekerti 

dapat menguasai diri sendiri. Individu yang dapat menguasai diri sendiri menjadi 

individu yang beradab. Individu yang beradab menjadi maksud dan tujuan 

pendidikan dalam garis besarnya. Dewantara memaknai pendidikan sebagai upaya 

menebaltipiskan dan menetralkan. Menebalkan dasar jiwa yang baik, menipiskan 

dasar jiwa yang jahat, dan menetralkan  atau neutraliseeren (menutupi, mengurangi) 

tabiat jahat yang biologis atau tidak dapat dihilangkan karena telah menyatu dengan 

jiwa seseorang.  

 Pengajaran hanyalah sebagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pemberian 

pengertian kecakapan dan pelatihan. Pengajaran budi pekerti  dilakukan dengan 

metode Tringa (Dewantara, 1977:485). Tringa kependekan dari kata ngreti—ngrasa—

nglakoni (menyadari—menginsafi—melakukan). Penerapan metode itu disesuaikan 

dengan tingkatan psikologis anak/siswa pada windu pertama, kedua, dan windu 

ketiga. 
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Pertama, tingkatan ngreti atau tingkat menyadari atau menyadarkan. Pengajaran 

diberikan dalam bentuk pembiasaan yang bersifat global dan spontan. Ditujukan 

untuk siswa usia 5—8 tahun (windu pertama) siswa Taman Indria dan Taman 

Anak. Pada usia itu tepat diterapkan latihan wirama dan latihan pancaindra untuk 

pembiasaan berbuat dan berlaku tertib. 

Kedua, ngrasa atau tingkat menginsyafi. Pengajaran tersebut diberikan 

kepada siswa usia 9—13 tahun (windu kedua). Pada tahap ke-2 itu pada siswa 

diberikan pengertian yang nyata dan benar tentang tingkah laku kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan haruslah disertai rasional dan 

pemahaman. Dinyatakan bahwa pembiasaan perilaku tanpa pemahaman adalah 

kosong, sedangkan pemahaman tanpa pembiasaan perilaku adalah  batal.  

Ketiga, nglakoni adalah periode melatih diri untuk segala laku/kegiatan yang 

disengaja, yang memerlukan kekuatan kehendak dan kekuatan tenaga yang istimewa. 

Pengajaran tersebut untuk siswa usia 14—16 tahun (windu kedua). Pada windu 

ketiga (17—20 tahun) adalah tingkatan kepahaman atau ‘makrifat‘. Siswa terbiasa 

melakukan kebaikan, menginsafi serta menyadari maksud dan tujuannya. Bahkan 

jika dipandang perlu siswa dikondisikan melaksanakan laku/tindakan yang berat 

(memerlukan tantangan). Pengajaran budi pekerti pada windu ketiga adalah 

pengajaran etika atau tata kesusilaan dan dasar-dasarnya. Pengajaran etika yang 

didasarkan pada perikemanusiaan, perikeagamaan, perikefilsafatan, perikeilmuan, 

perikenegaraan, dan perikebudayaan. Pengajaran budi pekerti yang tertinggi adalah 

pengajaran etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kepancasilaan dan 

kepancadarmaan (Dewantara, 1977:489—490).  

 

FILOSOFI PEMBELAJARAN AMONG 

Dalam praktik atau pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, 

laku among diakui keberadaan dan kontinuitasnya. Pencantuman semboyan tut wuri 

handayani dalam logo Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah bentuk 

formal pengakuan pemerintah terhadap laku among, yakni tut wuri handayani sebagai 

‗ideologi‘ dalam pendidikan nasional (Djojonegoro, l996:41-43). Pengakuan 

semboyan Tut Wuri Handayani dituangkan dalam SK Mendikbud, 6 September, l977, 

Nomor 0398/H/l977. Dalam Permendiknas No.22/2006 pengokohan  komunikasi 

atau interaksi among secara lengkap semakin dipertegas. Dinyatakan bahwa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 dilaksanakan 

‗secara nasional‘ antara peserta didik dan pendidik dengan  sikap dan hubungan 

saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Untuk itu, prinsip 

yang harus diterapkan adalah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut 

wuri  handayani (Permendiknas, No. 22/2006, Bab II KTSP poin (d).  

Undang-Undang Sisdiknas, Bab III Pasal 4 (2003) mencantumkan bahwa 

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Esensi 

kalimat dalam undang-undang tersebut adalah laku pembelajaran among, yakni 
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pembelajaran ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri 

handayani.  Fakta tersebut membuktikan bahwa pembelajaran among memiliki 

landasan yuridis yang sangat kuat. 

Filosofi pembelajaran among dalam BSI dipilih dalam tiga domain, yakni  

aksiologis, epistemologis, dan ontologis. Ontologis pembelajaran among adalah 

tringa (ngreti-kognitif, ngrasa-afektif, dan nglakoni-konatif). Epistemologis 

pembelajaran among adalah laku pembelajaran among dalam modus laku ing ngarsa 

sung sung tulada—figuratif, laku ing madya mangun karsa-partisipatif, dan laku tut wuri 

handayani—laku emansipatoris. Aksiologis pembelajaran among berupa nilai eduaktfi 

among trihayu, triaji, dan trias. Trihayu  terdiri atas tiga hayu. Hayu artinya selamat. 

Hayuning sarira/diri, keselamatan diri-pribadi, hayuning bangsa-keselamatan 

masyarakat-bangsa, hayuning bawana-keselamatan dunia. Triaji terdiri atas tiga aji. 

Ajining diri, ajining raga, ajining awak. Aji artinya berharganya. Berharganya diri-

pribadi, berharganya badan, dan berharganya seseorang (Suwignyo, 2009, 

2010,2011). 

 

INDIVIDUASI-PERSONALISASI DIRI 

Kapabilitas adalah proses interferensi dinamis antara kompetensi dengan 

kualitas karakter yang dimiliki siswa-mahasiswa dalam menghadapi tantangan 

kehidupan yang senantiasa berubah (VUCA) baik di zona global, nasional maupun 

regional—lokal. 

Tuntutan kompetensi kehidupan global (industri IV) tentu tidak bisa 

dielakkan. Tuntutan penguatan karakter nasional tidak mungkin dihindari. 

Demikian juga dengan kualifikasi karakter untuk tuntutan kehidupan global 

(industri IV), dan  tuntutan kehidupan nasional.  

Tringa dalam filosofi pembelajaran among adalah salah satu jawaban 

kearifan keindonesiaan menghadapi  tuntutan kehidupan yang VUCA (tidak 

terduga, tidak pasti, kompleks, dan ambigu). Kapabilitas Tringa dimaksud adalah 

ngreti, ngrasa, dan nglakoni.  

 

Kapabilitas Ngreti 

Neng--Ning--Nung--Nang 

Neng  berasal dari kata meneng artimya diam. Perilaku meneng diperlukan 

untuk menenangkan, meyamankan, menenteramkan batin sehingga jauh dari sifat 

nervositeit atau gugup. Ning dari perkataan wening atau bening berarti jernih. Sikap ning 

diperlukan untuk berkonsentrasi dalam berpikir sehingga tidak bercampur antara 

yang benar dan yang salah antara yang substansial dan periferal. Nung dari perkataan 

hanung yang berarti kuat atau sentosa. Sikap nung dalam berpikir ditandai oleh 

kekuatan memberikan argumentasi dan bukti. Nang berasal dari perkataan menang 

artinya berhasil. Indikator nang adalah ketercapaian maksud dan tujuan sebagaimana 

yang diharapkan. Nang akhirnya adalah wewenang atau otoritas hasil berpikir yang 

diperoleh setelah melalui proses berpikir neng—ning—nung (Dewantara, 1981:353).  
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Kapabilitas Ngrasa 

Ngandel—Kendel—Bandel--Kandel 

 Rasa ngandel atau percaya ialah yakin kepada kekuatan Yang Maha Kuasa 

dan kekuatan diri sendiri. Rasa ngandel merupakan batu pijakan utama dalam 

serangkaian perilaku rasa. Kendel ialah berani artinya tidak was-was/khawatir, tidak 

takut menghadapi resiko dan halangan maupun rintangan. Bandel atau tahan atau 

tawakal atau survive artinya kuat menderita. Kandel atau tebal artinya perasaan 

seseorang menjadi kuat berlapis-lapis sehingga tidak kenal putus asa apalagi 

menyerah. Sebagaimana berpikir nang, berasa kandel adalah capaian akhir perasaan 

seseorang setelah melalui proses ngandel—kendel—bandel-kandel (Dewantara, 

1981:353). 

Kapabilitas Nglakoni 

Tetep—Mantep—Antep  

Karsa atau kemauan atau kehendak yang dijalankan adalah tetep. Tetep atau 

tetap artinya kosisten tidak berubah-ubah dalam kontinum waktu yang lama. 

Perilaku tetep menghindarkan diri dari sikap plin-plan atau plintat-plintut artinya 

perilaku berubah-ubah tanpa dasar/alasan yang jelas. Perilaku tetep adalah perilaku 

setia dan taat pada peraturan lembaga dan komitmen diri yang dicanangkan. Mantep 

atau mantap artinya perilaku yang tidak meragukan lagi baik bagi diri sendiri 

maupun bagi orang lain. Akhirnya antep atau berat, maksudnya perilaku yang 

berbobot atau berkualitas.  Sebagaimana berasa kandel, kemauan yang antep adalah 

capaian akhir perilaku seseorang setelah melalui proses memunculkan kemauan 

yang tetep dan mantep (Dewantara, 1981:352).  

 

PENUTUP 

 Potret bening kapabilitas siswa-mahasiswa BSI memang belum dirumuskan. 

Filosofi pembelajaran among memberikan sisi pandang bahwa kapabilitas siswa-

mahasiswa BSI bukanlah gejala tunggal. Ia dibentuk oleh kualitas kompetensi dan 

kualitas karakter dalam menghadapi tuntutan kehidupan dinamis  abad XXI yang 

(serba tak terduga, tak pasti, kompleks, dan ambigu). Kapabilitas dimaksud adalah 

kapabilitas Tringa: ngreti, ngrasa, nglakoni.  Dengan kapabilitas ngreti, siswa-mahasiswa 

BSI senantiasa bepikir tenang (neng), jernih (ning) , untuk menghimpun kekuatan 

(nung)  sehingga mencapai kemenangan/ keberhasilan (nang). Dengan kapabilitas 

ngrasa, siswa-mahasiswa BSI senantiasa merasa percaya atas kekuatan diri (ngandel), 

berani mengambil resiko (kendel), dengan tetap survive (bandel), perasaan siswa-

mahasiswa menjadi tebal, berlapis-lapis yang mengondisikan siswa-mahasiswa tidak 

kenal putus asa apalagi menyerah. Kapabilitas nglakoni  adalah kualitas greget atau 

kemauan yang kuat yang tetep artinya konsisten, mantep artinya mantap (tidak ragu-

ragu) dan antep artinya berbobot atau berkualitas. Kapabiltas demikian secara 

filosofis dapat dicapai dengan laku pembelajaran figuratif (sung tuladha), partisispatif 

(mangun karsa), dan emansipatoris (tut wuri handayani).  
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Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi nilai religiusitas 
ke dalam pembelajaran sastra, sekaligus pula peranan sikap religiusitas terhadap 
sikap karakter lain. Hal ini didasarkan pada munculnya keprihatinan dalam 
menyikapi proses pembelajaran sastra yang berlangsung di sekolah. Sastra yang 
sejatinya memiliki peranan penting dalam pembelajaran dianggap sebelah mata. 
Sastra juga memberikan peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang berguna 
bagi kehidupan ke dalamnya. Fakta ini membuat pembelajaran sastra akan lebih 
memiliki aspek kebermanfaatan jika diinetgrasikan dengan sikap religiusitas. 
Sikap religiusitas ini dipilih sebagai inetgrasi pembelajaran sastra karena sikap ini 
merupakan sikap pokok dan menjadi pondasi sikap-sikap karakter lainnya. 
Kata Kunci: sastra, pembelajaran, religiusitas, karakter 

 
Sastra merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam 

pembelajaran, khususnya di sekolah. Aspek kesusastraan telah menjadi salah satu 
perhatian dalam proses pembelajaran di sekolah. Meskipun terintegrasi dalam 
pelajaran bahasa Indonesia, hal ini tidak mengurangi sisi penting pembelajaran 
sastra di sekolah. Buktinya, teks kesastraan dalam pelajaran bahasa Indonesia 
mendapat porsi yang cukup besar dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun 
demikian, proporsi pengajaran sastra selama ini belum menunjukkan tingkat ideal. 
Pembelajaran bahasa dan sastra yang idealnya merupakan pembelajaran yang 
memiliki nilai penting, sering dianggap kurang penting oleh para pengajar (Noor, 
2011:75). Akibatnya, pembelajaran sastra dilakukan hanya sebatas penggugur 
kewajiban saja. Hanya sebatas memenuhi tuntutan kurikulum, tanpa ada nilai dan 
makna lebih di dalamnya. 

Prinsip sastra adalah bahwa karya sastra merupakan tiruan dari kenyataan 
(Teeuw, 1984:222). Oleh karena itu, sastra hendaknya mencerminkan masyarakat 
tempat sastra itu dikreasikan. Cerminan ini baik berupa cerminan fisik maupun 
cerminan asal sosiologis masyarakat. Artinya, karya sastra tersebut tidak hanya 
menjadi cerminan masyarakat berkaitan dengan apa yang kasat mata saja, tetapi 
sastra juga sekaligus menjadi cerminan sikap, nilai, ideologi, dan cara pandang 
masyarakatnya. 

Nilai, sikap, maupun ideologi masyarakat yang terkandung dalam karya 
sastra tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam proses pembelajaran sastra. Nilai 
dan sikap tersebut dapat menjadi output yang dapat menjadi acuan dalam pendidikan 
moral dan karakter siswa. Hal ini penting dilakukan agar pembelajaran sastra yang 
dilakukan lebih memiliki makna dan tidak hanya sekadar membelajarkan hal-hal 
berkaitan dengan intrinsik sastra semata. Hal-hal yang berada di luar karya sastra 
juga dapat dibelajarkan kepada siswa sehingga dapat menambah khazanah wawasan 
mereka.  

Esensi pembelajaran sastra yang membelajarkan nilai, norma, dan sikap 
masyarakat ini yang kurang mendapat porsi dalam pembelajaran sastra saat ini. 
Kecenderungan yang muncul adalah bahwa mengaarkan sastra hanya tentang sastra 
itu sendiri, tidak terkait dengan apapun. Pemahaman semacam ini yang membuat 
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proses pembelajaran sastra yang telah dilakukan kurang mendapatkan makna 
pembelajaran yang sesungguhnya, yakni munculnya pemahaman tentang nilai, sikap, 
serta norma yang terkandung dalam karya sastra yang dapat dipakai sebagai bekal 
dalam bermasyarakat. 

Nilai yang dapat diajarkan melalui pembelajaran karya sastra salah satunya 
adalah nilai religiusitas. Religiusitas dapat didefinisikan sebagai hubungan dengan 
tradisi kepercayaan atau doktrin tertentu berkaitan dengan ketuhanan maupun 
kekuatan supernatural lain (Abdel-Khalek, 2012:743). Pengertian ini menunjukkan 
bahwa religiusitas ini memiliki perbedaan dengan agama. Artinya kedua konsep ini 
tidaklah satu hal yang dapat dianggap sama. Agama merupakan sistem nilai 
universal yang disepakati dan dianut oleh masyarakat, sementara religiusitas 
berhubungan dengan sikap pribadi individu.  

Warna dan corak religiusitas seseorang bisa berbeda, meskipun menganut 
agama yang sama (Sunarno, 2009:83). Esensi dari religiusitas bukan pada bentuk 
agama yang dianut, melainkan sikap yang mencerminkan keberagamaan. Contoh 
sederhana saja, ketika membuang sampah sembarangan. Ketika membuang sampah 
sembarangan, seseorang tidak memiliki sikap religiusitas, meskipun ia mungkin 
menganut dan mempercayai paham keagamaan tertentu. Namun dengan perbuatan 
yang tidak terpuji tersebut, ia tidak mencerminkan sikap religiusitas. 

Penanaman sikap religiusitas ini salah satunya dapat dilakukan dengan media 
karya sastra. Pembelajaran sastra, terutama di sekolah, dapat diintegrasikan dengan 
penanaman nilaireligiusitas ini. Hal ini akan membuat pembelajaran sastra yang 
dilakukan lebih memiliki makna, lebih memiliki daya guna. Siswa, baik secara sadar 
maupun tidak sadar, secara eksplisit maupun impilisit, dikenalkan dan diedukasi 
tentang nilai-nilai religiusitas yang dimasukkan ke dalam karya sastra. Nilai-nilai 
yang tertanam dalam diri siswa ini akan memiliki daya guna ketika ia digunakan di 
dalam bermasyarakat. 

Pengintegrasian nilai dan norma yang bermanfaat dalam bermasyarakat ke 
dalam pembelajaran sastra memang belum banyak dilakukan. Pembelajaran sastra 
selama ini hanya berkutat pada masalah kesusastraan saja. Aspek-aspek pembangun 
di luar karya sastra yang juga memiliki nilai guna kurang disentuh. Namun demikian 
bukannya tidak ada sama sekali. Sultoni dan Hilmi (2015:229—236) menulis tentang 
pembelajaran sastra berbasis kearifan lokal. Dalam konteks ini, pembelajaran sastra 
tidak hanya berkaitan dengan kesusastraan itu saja, melainkan juga dengan 
menonjolkan kearifan lokal. Hal ini adalah salah satu bentuk pengintegrasian nilai 
dan norma di masyarakat ke dalam pembelajaran sastra sehingga pembelajaran 
sastra ini memiliki tingkat kkebermaknaan yang tinggi. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran sastra adalah 
relevansi pembelajaran dan konsumsi bacaan sastra bagi siswa. Tiap jenjang, baik 
SD, SMP, maupun SMA memiliki relevansi konsumsi bacaan yang berbeda, 
terttama pada jenjang SD dan SMP yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini 
karena pada jenjang yang masih tergolong anak-anak ini, tidak semua bacaan 
kesusastraan dapat menjadi konsumsi siswa. Hal inilah yang melatarbelakangi 
munculnya istilah sastra anak (Sugihastuti, 2011:97). Sastra anak merupakan sastra 
untuk konsumsi anak-anak. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa terdapat tema-
tema penceritaan dalam karya sastra yang bukan merupakan konsumsi anak atau 
belum tepat disuguhkan kepada anak. Maka lahirlah sastra anak ini, yang didasari 
bahwa bacaan anak-anak seharusnya merupakan bacaan yang khusus dan layak 
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untuk dibaca oleh anak. Oleh karena itu tema, tokoh, alur, konflik, serta pesan 
moral cerita disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan keterjangkauan pemikiran 
anak. 
 
RELIGIUSITAS 

Religiusitas adalah hubungan dengan tradisi kepercayaan atau doktrin 
tertentu berkaitan dengan ketuhanan maupun kekuatan supernatural lain (Abdel-
Khalek, 2012:743). Kata kunci dalam pengertian tersebut adalah hubungan. Bahwa 
dalam religiusitas, terdapat sebuah hubungan. Hubungan antara apa dengan apa? 
Yakni hubungan antara manusia, sistem kepercayaan yang ia anut, serta perilaku 
yang mencerminkan kepercayaan tersebut. Perilaku inilah yang disebut dengan 
religiusitas. Ditambahkan oleh Abdek-Khalek (2012:743) bahwa terdapat dua jenis 
religiusitas, yakni religiusitas ekstrinsik dan religiusitas intrinsik. Religiusitas 
ekstrinsik merupakan bentuk religiusitas yang dapat diindera, seperti pergi ke 
tempat ibadah, serta tanda-tanda religiusitas lain yang nampak kasat mata. 
Sementara religiusitas intrinsik tempatnya pada diri manusia itu sendiri. Religiusitas 
intrinsik ini lebih mengarah pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang sesuai 
dengan nilai religiusitas. 

Ismail dan Desmukh (2012:22) menyebut bahwa religiusitas dapat diukur 
dengan tiga variabel, yakni tingkat partisipasi dalam kegiatan yang bersifat religius, 
frekuensi ibadah, serta keyakinan yang menonjol. Variabel pertama dan kedua 
berkaitan dengan religiusitas ekstrinsik. Artinya, kedua variabel ini dapat diamati 
secara kasat mata dan mudah untuk dinilai. Sementara variabel ketiga berkaitan 
dengan religiusitas intrinsik.  

Dalam pembahasan tentang religiusitas, tentu tidak dapat dilepaskan dari 
agama. Banyak pihak menyamakan antara religiusitas dan agama. Padahal, dua 
istilah ini merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya saling berkaitan 
satu sama lain. Agama merupakan identitas general yang diyakini, dipercayai, dan 
dianut oleh kelompok orang. Sementara religiusitas lebih ke tata nilai seseorang 
yang mencerminkan sikap religius berdasarkan agama yang dianutnya. Jadi, agama 
lebih mengarah kepada kelompok atau sekelompok manusia, sedangkan religiusitas 
lebih mengarah kepada masing-masing individu. Bisa jadi beberapa orang yang 
menganut agama yang sama, namun memiliki sikap religiusitas yang berbeda 
kadarnya. 

Pada bagian atas telah disinggung bahwa religiusitas merupakan bentuk 
hubungan antara manusia, sistem kepercayaan yang ia anut, serta perilaku yang 
mencerminkan kepercayaan tersebut (Abdel-Khalek, 2012:743). Religiusitas juga 
tidak dapat dilepaskan dari agama, karena keduanya saling terkait satu sama lain. 
Oleh karena itu, perilaku yang mencerminkan religiusitas dapat diklasifikasikan baik 
secara vertikal atau hubungan manusia dengan Tuhan, maupun secara horizontal 
atau manusia dengan manusia lain serta alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan 
Tuhan yakni bagaimana manusia bersikap, bertindak, dan berperilaku yang 
menjunjung tinggi rasa patuh dan tunduk kepada Tuhan. Hal ini juga berkaitan pula 
dengan hubungan manusia dengan manusia lain dan alam. Sikap manusia yang 
menjunjung tinggi kepatuhan kepada Tuhan ini juga sekaligus berkaitan dengan 
bagaimana manusia bersikap, bertindak, dan berperilaku terhadap sesama manusia 
sebagai sama-sama makhluk Tuhan, juga sikap tindakan, dan perilaku manusia 
terhadap alam. Sikap, tindakan, dan perilaku kita terhadap alam sekitar ini juga 
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merupakan bentuk dari sikap religiusitas. Ketika kita menjaga kelestarian alam, maka 
kita telah menunjukkan sikap hormat terhadap ciptaan Tuhan, dan juga terhadap 
Tuhan. 

Konsep dan klasifikasi sikap religiusitas dalam paparan di atas masih dalam 
bentuk konseptual atau masih abstrak. Konsep tersebut perlu diejawantahkan ke 
dalam bentuk yang konkret. Madjid (2009:186) mengembangkan lima etika 
religiusitas, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Tuhan menciptakan seluruh alam yang ada, termasuk manusia. 
3. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab kepadaNya. 
4. Perbuatan yang paling berkenan bagiNya adalah berbuat baik 

kepada sesama. 
5. Manusia akan merasakan akibat perbuatannya, baik dan buruk, 

dalam satu kehidupan abadi di hari kemudian. 
 

Etika religiusitas yang berhasil terbentuk ini akan menjadi pondasi bagi 
pembentukan karakter-karakter yang lain, karena karakter-karakter yang lain pada 
dasarnya merupakan pengembangan karakter dasar yang bersifat lebih spesifik 
(Mustakim, 2011:75). Pendapat ini menegaskan peran penting sikap religiusitas. 
Disebutkan bahwa sikap ini merupakan sikap dasar yang dapat menjadi pondasi 
bagi sikap-sikap yang lain. Artinya, jika seseorang memiliki sikap religiusitas yang 
kuat, maka kemungkinan besar ia akan memiliki sikap-sikap baik lainnya yang 
mengikuti sikap religiusitas ini. 
 
PEMBELAJARAN SASTRA BERBASIS RELIGIUSITAS 

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan betapa pentingnya sikap 
religiusitas ini, serta peran penting sikap religiusitas menjadi pondasi bagi sikap-
sikap karakter lainnya. Hal ini menjadikan pembelajaran religiusitas menjadi hal 
yang penting dan perlu untuk dilakukan.  

Pembelajaran sikap religiusitas terutama dapat diintegrasikan ke dalam 
berbagai disiplin ilmu. Hal ini karena esensi setiap pembelajaran adalah aspek 
kebermanfaatan bagi pembelajar maupun bagi orang lain. Dengan pengintegrasian 
ini, sikap religiusitas juga akan tercermin dan menjadi ruh setiap proses 
pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran sastra merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat menjadi 
target integrasi pembelajaran religiusitas. Hal ini dilandasi prinsip bahwa sastra 
adalah bahwa karya sastra merupakan tiruan dari kenyataan (Teeuw, 1984:222). 
Oleh karena itu, sastra hendaknya mencerminkan masyarakat tempat sastra itu 
dikreasikan. Cerminan ini baik berupa cerminan fisik maupun cerminan asal 
sosiologis masyarakat. Artinya, karya sastra tersebut tidak hanya menjadi cerminan 
masyarakat berkaitan dengan apa yang kasat mata saja, tetapi sastra juga sekaligus 
menjadi cerminan sikap, nilai, ideologi, dan cara pandang masyarakatnya. Oleh 
karena itu, pembelajaran sastra merupakan wadah yang pas bagi integrasi 
pembelajaran religiusitas. 

Bentuk integrasi sikap religiusitas dalam pembelajaran sastra yakni dapat 
dimasukkan ke dalam unsur intrinsik karya sastra. Noor (2011:41) menyatakan 
bahwa setiap karya sastra memiliki unsur religius, meskipun terdapat pula karya 
sastra yang secara eksplisit bercorakkan keagamaan. Karya sastra seperti itu 
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menunjukkan bahwa pengarang merasa terpanggil untuk menghadirkan nilai-nilai 
keagamaan ke dalam karyanya. 

Adanya karya-karya bercorak religius ini dapat menjadi pilihan bacaan bagi 
siswa. Dengan bacaan sastra yang memiliki muatan religiusitas, siswa diharapkan 
dapat meneladani sikap yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Teladan yang 
telah terbentuk dalam diri siswa tersebut akan menjadi pondasi bagi dirinya dalam 
bertindak, bersikap, dan berprilaku sehari-hari. Setelah sikap, tindakan, dan 
perilakunya mencerminkan sikap religiusitas, maka sikap-sikap karakter lain akan 
terbentuk dalam diri siswa. Hal ini karena prinsip sikap religiusitas merupakan 
pondasi yang dapat memperkuat serta meningkatkan sikap-sikap karakter lainnya. 

Uraian di atas merupakan bentuk pembelajaran sastra terintegrasi religiusitas 
dari sudut pandang pembelajar atau siswa. Jika dilihat dari sudut pandang lain, 
bahwa guru juga memiliki andil dalam proses pembelajaran sastra terintegrasi 
religiusitas ini. Hal ini karena guru memiliki peranan lebih di kelas dalam 
mengontrol dan mengarahkan pembelaaran.peran guru salah satunya yakni dengan 
memberikan bahan bacaan sastra yang sesuai dan mencerminkan sikap religiusitas 
ini. Dengan bahan bacaan sastra yang terarah dan di dalamnya tercermin sikap  
religiusitas, siswa dapat meneladani dan untuk kemudian mengaplikasikan sikap 
religiusitas dalam karya sastra tersebut ke kehidupannya.  

 
PENUTUP 

Pola pembelajaran sastra yang berkembang di sekolah memunculkan 
keprihatinan dalam menyikapi proses pembelajaran sastra yang berlangsung di 
sekolah. Sastra yang sejatinya memiliki peranan penting dalam pembelajaran 
dianggap sebelah mata. Sastra juga memberikan peluang untuk mengintegrasikan 
nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan ke dalamnya. Fakta ini membuat 
pembelajaran sastra akan lebih memiliki aspek kebermanfaatan jika diinetgrasikan 
dengan sikap religiusitas. Hal ini karena sikap religiusitas akan mudah dipahami, 
untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan, jika melalui perantara yang 
sederhana. Salah satu perantara tersebut adalah karya sastra. Sikap religiusitas ini 
dipilih sebagai inetgrasi pembelajaran sastra karena sikap ini merupakan sikap 
pokok dan menjadi pondasi sikap-sikap karakter lainnya. Ketika siswa telah 
memiliki sikap religiusitas, maka pembentukan karakter-karakter lain dalam diri 
siswa tersebut akan menjadi lebih mudah. 
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Abstrak: Kurikulum 2013 berfokus pada pembelajaran berbasis teks. Jenis teks 
yang diajarkan tidak hanya tentang struktur fisik dan cirri kebahasaan, tetapi juga 
fungsi sosial teks. Fungsi sosial teks yang dapat diajarkan dalam kurikulum 2013 
yaitu tentang sikap cinta terhadap lingkungan. Metode Adventure for Environmental 
Conservation (AFEC) merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran berbasis teks kurikulum 2013. Metode AFEC mengadopsi 
metode PBM dan PBPr dengan modifikasi sesuai kebutuhan. PBM diadaptasi 
untuk aspek kognitif, sedangkan pembelajaran berbasis proyek untuk aspek 
keterampilan. 

 Kata kunci: AFEC, teks, kurikulum, lingkungan. 

 
Karakteristik kurikulum 2013 adalah mengembangkan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan, baik di 
sekolah, keluarga, atau di masyarakat. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran di 
sekolah berubah menjadi berbasis teks, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. 
Pada pembelajaran berbasis teks memuat berbagai jenis teks yang dipelajarai oleh 
siswa. Jenis teks tersebut tidak hanya dipelajari berdasarkan struktur fisik dan ciri 
kebahasaannya saja, tetapi juga berdasarkan konteks atau fungsi sosialnya (Mahsun, 
2013).  

Fungsi sosial teks pada kurikulum 2013 menjadi bagian untuk menyisipkan 
muatan-muatan pendidikan dan pengetahuan kepada siswa. Fungsi sosial teks yang 
dapat diajarkan dalam kurikulum 2013 yaitu tentang sikap cinta terhadap 
lingkungan. Muatan kearifan lingkungan merupakan nilai-nilai atau pengetahuan 
luhur agar manusia lebih menghargai dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal 
tersebut berguna untuk kelangsungan hidup antara manusia dengan alam. Pemilihan 
tema kearifan lingkungan tentu berdasarkan fakta yang ada. Krisis lingkungan dan 
dampak pencemarannya menjadi permasalahan dan perhatian masyarakat dunia saat 
ini. Perilaku manusia terhadap alam dan eksploitasi besar-besaran mendorong dunia 
menuju kerusakan ekologis yang berkepanjangan. Permasalahan lingkungan telah 
diangkat dalam Deklarasi Rio dengan menghasilkan beberapa kesepakatan. Manusia 
menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara 
sehat dan produktif, selaras dengan alam (Bruce, dkk. 2007).  

Indonesia merupakan negara yang didera krisis lingkungan akibat 
pembalakan hutan, polusi, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Padahal, 
pemerintah telah mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum. 
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Faktor penyebab timbulnya berbagai bencana tersebut adalah ulah manusia 
sendiri. Menurut Keraf (2010:47), manusia dipandang sebagai pusat sistem alam 
semesta. Manusia, dalam pandangan ecocriticism, sebagai bagian dari alam harus 
memandang dirinya sebagai entitas yang sejajar dengan alam, bukan menguasai dan 
mengeksploitasinya. Oleh sebab itu, ecocriticism bertujuan mentransformasi dunia 
menjadi lebih sehat dan harmonis (Berry, 2002:252). Senada dengan pendapat 
tersebut, Garrard (2004:14) mengungkapkan bahwa pentingnya pengetahuan 
ekologi bukan hanya untuk melihat harmoni dan stabilatas lingkungan tetapi juga 
untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia. Hubungan  manusia  dan  alam  
semesta secara  umum  saling  memengaruhi  satu sama lain. Namun, manusia selalu 
memiliki kepentingannya dalam tatanan ekosistem. Manusia dianggap yang paling 
menentukan dalam kebijakan yang terkait dengan alam, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Perilaku manusia yang hanya mementingkan hasrat dan 
nafsu konsumtifisme dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam 
yang bisa berdampak terjadinya berbagai macam konflik kepentingan (Armawi, 
2007).  
 Penanaman sikap cinta lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan. 
Cajete (1994) telah menyarankan agar pengetahuan tentang lingkungan umum 
sangat penting di masukkan ke dalam kurikulum sekolah jika kerusakan lingkungan 
harus ditangani dan diperbaiki. Masyarakat perlu memahami hubungan dengan 
lingkungan alam, sehingga model pendidikan tentang lingkungan akan tepat melalui 
pendidikan modern. Penanaman sikap cinta lingkungan dapat dimulai dari guru, 
pembelajaran, dan buku pelajaran. Bahan ajar berupa buku merupakan faktor 
penting dalam pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap positif kepada anak tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. 
Sejatinya, upaya pelestarian lingkungan tersebut selayaknya menjadi perhatian semua 
elemen pendidikan. Pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab 
guru mata pelajaran IPA atau Sains, tetapi oleh semua guru mata pelajaran, 
termasuk guru bahasa Indonesia. Buku atau bahan ajar bahasa Indonesia yang 
tersedia seharusnya memberikan perhatian yang cukup supaya menjaga dan 
melestarikan lingkungan (ekosistem). Dengan memegang prinsip-prinsip sikap 
hormat, tanggung jawab, cinta dan kepedulian, kesederhanaan, dan keadilan 
memungkinkan terjadinya pola hidup yang semula berorientasi materi ke pola hidup 
sederhana yang ramah penuh cinta dan peduli terhadap sesama (K, Juliasih, 2012). 
Prinsip-prinsip tersebut dapat diajarkan dalam buku teks pembelajaran.  

Untuk menanamkan pembelajaran teks kurikulum 2013 tentang kearifan 
lingkungan dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai. Metode pembelajaran 
kurikulum 2013 berkaitan dengan saintifik atau ilmiah. Metode yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu pembelajaran berbasis masalah dan 
pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran berbasis masalah menekankan 
pada aspek kognitif atau kompetensi dasar 3.1 dan 3.2, sedangkan pembelajaran 
berbasis proyek menekankan pada aspek keterampilan atau kompetensi dasar 4.1 
dan 4.2. Metode adventure for environmental conservation (AFEC) merupakan metode 
pembelajaran yang mengkombinasikan kedua metode pembelajaran dengan 
berbagai  modifikasi. 
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PEMBAHASAN 
Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

kehidupan. Lingkungan tidak hanya sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi 
lingkungan juga berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Di 
lingkungan, semua kebutuhan sudah tersedia sehingga ada upaya yang dilakukan 
oleh manusia untuk mengemsploitasi lingkungannya demi hajat hidupnya. Hal 
tersebut membuat interaksi manusia dengan lingkungannya akan berlangsung secara 
terus-menerus. Dengan adanya interaksi ini, maka dapat dipastikan bahwa kondisi 
lingkungan juga akan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sikap dan perilaku 
manusia akan menentukan baik buruknya kondisi kondisi suatu lingkungan 
(Hamzah, 2013:1). 

Hubungan antara manusia dan alam sejatinya saling melengkapi. Manusia 
tidak akan terlepas dari alam dalam kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu manusia 
memiliki etika atau kearifan dalam melestarikan lingkungan. Etika lingkungan 
(environmental ethics) pada hakikatnya berkait dengan hubungan etis antara manusia 
dengan lingkungan (Taylor, 2011:3; Rolston, 2012:24). Hubungan etis tersebut 
berhubungan dengan norma-norma yang baik terhadap alam dan lingkungan yang 
ada di sekitar manusia. Etika lingkungan berkait dengan hubungan relasional 
manusia dengan nonhuman, perkembangan teknologi, dan problematika lingkungan. 

Menurut Keulart (2003:6), studi etika lingkungan sebenarnya merupakan 
subdisiplin dari filsafat lingkungan. Etika lingkungan memberi manfaat cara untuk 
mengindari alienasi manusia dengan lingkungan dan cara untuk termotivasi dan 
mencintai lingkungan (Coeckelbergh, 2015:3). Hubungan tersebut menjadi 
penggerah hal baru mengenai etika lingkungan. Persson (2009:43) menyebut bahwa 
etika lingkungan berkait dengan keprihatinan terhadap estetika lingkungan. 
Lingkungan menjadi tidak estetis tatkala mengalami kerusakan di dalamnyal karena 
itu, agar estetika lingkungan tetap terjaga dengan baik, manusia harus menjaga, 
melindungi, dan melestaikan lingkungan. Senada dengan hal tersebut, Ip (2009:3) 
menyatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan menyadarkan manusia tentang 
lingkungan yang indah, megah, dan mengagumkan. 

Etika lingkungan atau kearifan lingkungan tidak terlepas dari muatan-
muatan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan setempat (lokal) yang 
bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh 
anggota masyarakatnya (Sartini, 2004:111). Kearifan lokal diartikan sebagai 
pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah 
dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka pasti 
meliputi seluruh unsur kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, 
organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian.   

Kearifan dapat disamakan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, 
kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang 
berkenaan dengan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah atau 
serangkaian masalah yang relatif pelik dan rumit. Berbicara tentang kearifan tentu 
saja tidak terlepas dari nilai dan prinsip moral yang dianut dan dilakukan oleh 
masyarakat tertentu sebagai pedoman untuk berperilaku. Keraf (2010:14-16) 
menegaskan bahwa umumnya sistem nilai yang dipelihara sebagai sebuah kebiasaan 
hidup yang baik, diturunkan dan diwariskan melalui agama dan  kebudayaan yang 
dianggap sebagai sumber utama norma dan nilai moral.  
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Masalah lingkungan memerlukan analisis budaya secara ilmiah karena 
masalah tersebut merupakan hasil interaksi antara pengetahuan ekologi dan 
perubahan budayanya. Garrard (2004:14) menekankan pentingnya pengetahuan 
ekologi bukan hanya untuk melihat harmoni dan stabilatas lingkungan tetapi juga 
untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, secara singkat 
mengatakan analisis ecocritical bersifat interdisipliner yang merambah disiplin ilmu 
lain, yaitu sastra, budaya, filsafat, sosiologi, psikologi, sejarah lingkungan, politik dan 
ekonomi, dan studi keagamaan. 

Penjelasan bahwa manusia hidup dan lestari di bumi ini tidak lepas dari 
peranan alam sebagai mitra setia hidup mereka sudah tidak dapat dielakkan lagi. 
Manusia mengandalkan  alam dalam berbagai kebutuhan hidup manusia yang 
kompleks, sehingga muncullah sebuah kearifan tradisional masyarakat yang selalu 
mengandalkan alam dan berakar dari nenek moyang mereka terdahulu. Keraf 
(2010:34) mengungkapkan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk 
pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika 
yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupa di dalam komunitas ekologis.  

Relasi manusia dengan lingkungan dalah pola hubungan antara manusia dan 
lingkungan fisik dalam menjalani kehidupan bersama-sama di alam semesta. 
Garrard (2004:5) berpendapat bahwa kritik lingkungan dilakukan untuk mengkaji 
cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan 
antara manusia dan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam 
merupakan suatu ketetapan yang telah diberikan Tuhan. Manusia selalu hidup 
membutuhkan makhluk lain, misalnya perlu tumbuhan dan hewan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Hubungan yang sejatinya harmonis harus tetap dijaga agar 
saling ketergantugan itu tidak berujung pada kerugian di salah satu pihak. 

Pembelajaran berbasis masalah berakar pada filosofi konstruktivis, yang 
berpendapat bahwa pengetahuan secara aktif dibangun di dalam pikiran pelajar dan 
dipengaruhi oleh interaksi dengan rekan sejawat dan lingkungan (Mishan, 2011). 
Savery (2006) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan 
metode pembelajaran (bagi guru), sementara siswa belajar melalui problem solving 
(pemecahan masalah) suatu masalah kompleks yang tidak hanya mempunyai satu 
solusi. Dalam pembelajaran berbasis masalah, sinergi antara teori dan praktik 
mendorong pemecahan masalah para guru secara prospektif, terutama kemampuan 
mereka untuk menentukan masalah, menghasilkan solusi, dan menggunakan 
sumber daya praktis dan berbasis literatur untuk mendukung solusinya (Simone, 
2008).  
 Pembelajaran berbasis masalah pada intinya merupakan multidisiplin ilmu 
dan membutuhkan penerapan pengetahuan dari berbagai bidang keahlian dalam 
menyelesaikannya masalah (Kumar dan Natarajan, 2007). Masalah multidisipliner ini 
mengharuskan siswa untuk memainkan peran sebagai pembuat keputusan serta 
dapat mengevaluasi perspektif yang berbeda dan mengambil beberapa pandangan 
ke dalam pola pikir sehingga membuat keputusan yang tepat yang tidak akan 
memihak atau mengasingkan kelompok tertentu. Perspektif dari konteks dunia 
nyata penting untuk dipelajari siswa karena siswa harus menerapkannya untuk 
argumen mereka. 
 Pembelajaran berbasis masalah dapat dikatakan sebagai rangkaian aktivitas 
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi 
secara ilmiah. PBL menekankan pendekatan berpusat pada instruksional yang 
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memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori 
dan praktik, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk 
mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah yang telah ditetapkan. 
Keberhasilan pendekatan ini adalah pemilihan masalah terstruktur, guru yang 
membimbing proses pembelajaran, dan melakukan pembekalan menyeluruh pada 
akhir pengalaman belajar.  
 Beberapa ahli telah menjelaskan karakteristik dan fitur yang diperlukan 
untuk pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Duch, dkk. (2001) menyatakan 
bahwa karakteristik pembelajaran berbasis masalah menuntut keterampilan spesifik 
yang dikembangkan, termasuk kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan 
memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks, untuk menemukan, 
mengevaluasi, dan menggunakan pembelajaran yang sesuai sumber daya, bekerja 
secara kooperatif, menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif, dan untuk 
menggunakan pengetahuan konten dan keterampilan intelektual untuk menjadi 
peserta didik yang terus-menerus. Hmelo-Silver (2004) menekankan proses belajar 
siswa melalui pemecahan masalah yang difasilitasi yang berpusat pada masalah 
kompleks dan tidak memiliki satu jawaban yang benar. Siswa bekerja dalam 
kelompok kolaboratif untuk mengidentifikasi yang perlu mereka pelajari untuk 
memecahkan masalah, terlibat dalam pembelajaran mandiri, menerapkan 
pengetahuan baru mereka terhadap masalah, dan merenungkan hal yang mereka 
pelajari dan efektivitas strategi yang digunakan. . 

Warsono dan Harianto (2014:152) mengungkapkan bahwa pembelajaran 
berbasis masalah memiliki 4 kelebihan, yaitu (1) siswa terbiasa menghadapi masalah 
dan merasa tertantang untuk menelesaikannya, tidak hanya yang berkaitan dengan 
mater pelajaran tetapi juga masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, (2) 
memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman 
sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya, (3) makin 
mengakrabkan guru dengan siswa, dan (4) membiasakan siswa menerapkan metode 
eksperimen.  

Menurut Warsono dan Hariyanto (2014:152), pembelajaran berbasis 
masalah memiliki 3 kelemahan, yaitu tidak banyak guru yang mampu mengantarkan 
siswa kepada pemecahan masalah, memerlukan biaya mahal dan waktu yang 
panjang, dan aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau guru. 
Melengkapi pendapat tersebut, Wena (2014:147) mengungkapkan bahwa kelemahan 
pembelajaran berbasis masalah selain memerlukan banyak waktu yang harus 
diselesaikan untuk penyelesaian masalah, juga memerlukan biaya dan peralatan yang 
cukup banyak untuk disediakan. Shoimin (2014:132) menambahkan bahwa PBM 
lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang 
kaitannya dengan pemecahan masalah. Selain itu, tingkat keragaman siswa yang 
tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

Menurut Sani (2015:172), pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi 
belajar mengajar yang melibatkan siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang 
bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungan. 
Permasalahan yang dikaji merupakan permasalahan yang kompleks dan 
membutuhkan penguasaan berbagai konsep atau materi pelajaran dalam upaya 
penyelesaiannya. Proyek yang dibuat dari satu guru atau proyek bersama dari 
beberapa guru yang mengasuh pelajaran yang berbeda. Menurut Doppelt (2003: 
255), pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang 
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lebih dikenal dengan membagi kompetensi pemikiran dan membuat lingkungan 
pembelajaran yang fleksibel. 

Brown dan Campione (dalam Warsono dan Hariyanto, 2014:155-156) 
menyatakan bahwa ada dua komponen pokok dalam pembelajaran berbasis proyek. 
Pertama, adanya masalah menantang yang mendorong siswa mengorganisasikan dan 
melaksanakan suatu kegiatan yang secara keseluruhan mengarahkan siswa kepada 
suatu proyek yang bermakna dan harus diselesaikan sendiri sebagai kelompok. 
Kedua, karya akhir berupa suatu artefak atau serangkaian artefak atau suatu 
penyelesaian tugas berkelanjutan yang bermakna bagi pengembangan pengetahuan 
dan keterampilan mereka. 

Menurut Sani (2015:177), pembelajaran berbasis proyek memiliki 10 
kelebihan. Pertama, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong 
mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Kedua, meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, membuat siswa lebih aktif dalam 
menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Keempat, meningkatkan kemampuan 
siswa dalam bekerja sama. Kelima, mendorong siswa mempraktikkan keterampilan 
berkomunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber 
daya seperti peralatan dan bahan untuk menyelesaikan tugas. Ketujuh, memberikan 
pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, 
dan mengelolah suber daya seperti peralatan dan bahan untuk menyelesaikan tugas. 
Kedelapan, memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai 
kondisi dunia nyata. Kesembilan, melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan 
informasi dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan 
permasalahan di dunia nyata. Kesepuluh, membuat suasana belajar menjadi 
menyenangkan. 

Sani (2015:177) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis proyek 
memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan banyak waktu untuk 
menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, membutuhkan biaya yang cukup, 
membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar, membutuhkan fasilitas, 
peralatan, dan bahan yang memadai, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah 
dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan, serta kesulitan 
melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Abidin (2014) memaparkan bahwa 
pembelajaran berbasis proyek memiliki empat kelemahan, yaitu memerlukan banyak 
waktu dan biaya, memerlukan banyak media dan sumber belajar, memerlukan guru 
dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, serta ada kekhawatiran 
siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. 

Metode pembelajaran adventure for environmental conservation merupakan 
metode pembelajaran yang memadukan metode pembelajaran berbasis masalah 
dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis masalah 
menekankan pada aspek kofnitif yang terdapat pada kompetensi dasar 3.1 dan 3.2, 
sedangkan pembelajaran berbasis proyek menekankan pada kompetensi dasar 4.1 
dan 4.2. Arends dalam (Warsono, 2014:151) telah mengemukakan sintaks 
pembelajaran berbasis masalah seperti di bawah ini. 
Tabel 1. Sintaks metode pembelajaran berbasis masalah  

No Fase Perilaku Guru 
1 Fase 1: melakukan orientasi kepada 

masalah siswa 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic 
(bahan dan alat) apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah 
serta memberikan motivasi kepada siswa agar menaruh perhatian 
terhadap aktivitas penyelesaian masalah. 
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2 Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk 
belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 
pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian masalah. 

3 Fase 3: mendukung kelompok investigasi Guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuia, 
melakukan eksperimen, mencari penjelasan dan pemecahan 
masa;lahnya. 

4 Fase 4: mengembangkan dan menyajikan 
artefak dan memamerkannya 

Guru membantu siswa dalam perencaan dan perwujudan aretefak 
yang sesuia dengan tugas yang diberikan seperti: laporan, video, 
dan model-model. Serta membantu mereka saling berbagi satu 
sama lain terkait hasil karyanya. 

5 Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi 
proses penyelesaian masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 
penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 

 
Tabel 2. Sintaks pembelajaran berbasis proyek (Kemendikbud, 2016: 68) 
No Langkah Kegiatan 
1 Penentuan Proyek a. Guru bersama siswa menetukan proyek yang 

akan dibuat. Bisa pula dengan penayangan video 
lalu detai proyek yang akan dibuat dari 
penayangan video. 

2 Perancangan  Siswa mencari referensi terkait proyek yang akan 
dibuat. Setiap siswa menyusun langkah-langkah 
atau tahap penyelesaian proyek yang dibuat. 

3 Penyusunan Jadwal Proyek Guru bersama siswa menntukan jadwal 
pembuatan proyek dan presentasi prosuk yang 
dibuat. 

4 Penyelesain dengan 
Monitoring Guru 

Siswa menyelesaikan proyek yang sudah disusun. 
Guru mendampingi siswa ketika bekerja. 

5 Presentasi, Publikasi Proyek Siswa mempresentasikan atau mempubikasikan 
hasil produk yang telah dibuat, siswa lain serta 
guru memberikan tanggapan. 

6 Evaluasi Siswa bersama guru melaksanakan evaluasi dan 
membuat simpulan terhadap pembelajaran. 

 
Unit 1 
KD 3.1 Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan 

dengan lisan dan tulis 
Bagian Tahapan Kegiatan Dimensi 
Pendahuluan Orientasi - Disajikan pemetaan KD, 

indikator,  

- Disajikan  gambar beberapa 
fenomena alam 

- Pertanyaan perenungan 
tentang fenomena alam dalam 
gambar 

- Penyajian singkat tentang 
teks  laporan 

Pemaparan awal teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan  

Isi  Mengorganisasi 
untuk belajar 

- Disajikan 3 contoh teks 
laporan hasil observasi  

- Siswa diminta untuk 
menemukan informasi yang 
terdapat dari masing-masing teks 

- Siswa bekerja dalam 
kelompok 

Isi teks LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

Membimbing 
pemecahan 

- Siswa secara berkelompok Isi dan fungsi teks 
LHO 
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masalah setiap 
individu maupun 
kelompok 

menyimpulkan informasi, isi, dan 
fungsi  teks 

- Siswa mencari referensi dari 
berbagai sumber 

- Guru bertindak sebagai 
pendamping ketika siswa 
berkeompok memecahkan masalah 

Pengenalan 
lingkungan 

Pemaparan karya 
atau hasil 

- Siswa berdiskusi atas 
pemecahan masalah isi teks dan 
fungsi teks 

- Siswa menyusun hasil 
pemecahan masalah 

- Siswa mengomunikasikan isi 
teks dan fungsi teks secara tertulis. 

- Secara berkelompok siswa 
menyajikannya secara bergantian 

Pengidentifikasian 
isi dan fungsi teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

Penutup Evaluasi - Refleksi diri (siswa diminta 
untuk mengisi kolom yang berisi 
tentang hal yang telah dipahami 
(no, indikator, baik, cukup, 
kurang). 

- Kata mutiara. 

Simpulan isi dan 
fungsi teks LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

 
Unit 2 
KD 4.1 Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan 

interpretasi baik secara lisan maupun tulis 
Bagian Tahapan Kegiatan Dimensi 
Pendahuluan Orientasi peserta 

didik pada proyek 
yang akan 
dihasilkan 

- Siswa disajikan teks laporan 
hasil observasi dengan tema 
eksplorasi kekayaan lingkungan 
secara bijaksana. 

- Siswa disajikan pentingnya 
menafsirkan isi sebuah teks 

Penafisran teks 
LHO 
Keprihatinan atas 
kerusakan 
lingkungan  

Isi  Mengorganisasi 
untuk membuat 
proyek 

- Siswa diminta mencermati dua 
teks laporan hasil observasi dengan 
tema sejenis 

- Siswa disajikan meteri gagasan 
uatam dan gagasan penjelas untuk 
penafsiran isi teks 

- Siswa harus menafsirkan isi 
teks tersebut dan membuat simpulan 
isi dari teks laporan hasil observasi 
yang dianalisis. 

Logika penafsiran 
isi teks LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

Membuat 
perencanaan 

- Siswa menafsirkan isi kedua 
teks dengan sebelumnya mencari 
gagasan utama di tiap paragraf 

- Siswa mengaitkan isi teks 
terhadap tindakan konkret cara 
memperlakukan alam 

Penafisran isi teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

Penyelesaian 
proyek  

- Siswa menuangkan hasil 
penafsiran isi teks dalam kolom yang 
sudah disediakan 

- Siswa membuat simpulan isi 
teks berdasarkan logika penafisran 
atas teks LHO yang sudah dianalisis 

- Siswa menuliskan hasil 

Penafisran isi teks 
LHO 
Logikan 
penyimpulan teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan 
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temuan kaitan isi teks hasil 
obeservasi yang disimpulkan dalam 
tabel yang sudah disediakan 

 Presentasi proyek 
yang dihasilkan 

- Siswa mempresentasikan hasil 
logika menafsirkan isi dan 
penyimpulan isi teks serta kaitan isi 
teks dengan lingkungan pada papan 
pajangan inspirasi 

- Siswa berkeliling untuk 
memberikan komentar terhadap 
produk yang sudah dipajang 

Penafisran isi teks 
LHO 
Logikan 
penyimpulan teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

Penutup Melakukan 
penilaian dan 
evaluasi 

- Tafsiran isi yang menurut 
siswa sesuai dengan isi teks LHO 
diberi apresiasi oleh siswa yang 
menilai. 

- Guru berkeliling menilai hasil 
logika penafsiran isi teks LHO siswa 
dan memberikan apresiasi. 

- Refleksi diri (siswa diminta 
untuk mengisi kolom yang berisi 
tentang hal yang telah dipahami (no, 
indikator, baik, cukup, kurang). 

- Kata mutiara 

Penafisran isi teks 
LHO 
Logikan 
penyimpulan teks 
LHO 
Pengenalan 
lingkungan 

 
Unit 3 
K.D 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks 

laporan hasil observasi 
Bagian Tahapan Kegiatan Dimensi 
Pendahuluan Orientasi - Siswa diberikan pertanyaan 

seputar teks laporan hasil observasi 
dengan topik keprihatinan atas 
kerusakan lingkungan. 

- Siswa menjawab pertanyaan 
tersebut pada kolom yang 
disediakan. 

Apersepsi teks 
LHO 
Cara 
memperlakukan 
alam 

Isi  Mengorganisasi 
untuk belajar 

- Siswa diberikan dua teks 
laporan hasil observasi 

- Siswa membaca referensi 
berkaitan dengan struktur dan 
kaidah kebahasaan teks laporan 
hasil observasi 

- Siswa diminta untuk 
berpasangan untuk menentukan 
struktur teks laporan hasil observasi 
tersebut. 

- Dari teks laporan hasil 
observasi siswa diminta menetukan 
kaidah kebahasaan teks LHO 

Struktur isi dan 
Kaidah kebahasaan 
teks LHO 
Cara 
memperlakukan 
alam 

Membimbing 
pemecahan 
masalah setiap 
individu maupun 
kelompok 

- Siswa disajikan teks laporan 
hasil observasi dengan struktur 
kurang lengkap, siswa diminta 
menentuka struktur apa yang tidak 
ada dan siswa melengkapi bagian 
struktur yang tidak ada. 

- Siswa menganalisis 
kebahasaan pada teks laporan hasil 

Struktur isi dan 
kaidah kebahasaan 
teks LHO 
Cara 
memperlakukan 
alam 
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observasi yang disajikan 

- Siswa merevisi kesalahan 
kebahasaan yang ada. 

Pemaparan karya 
atau hasil 

- Siswa secara berkelompok 
mendiskusikan  hasil temuan 
kemudian dituangkan dalam media 
yang disediakan. 

- Secara berkelompok siswa 
menyajikan hasil diskusi secara 
bergantian 

Struktur isi dan 
kaidah kebahasaan 
teks LHO 
Cara 
memperlakukan 
alam 

Penutup Evaluasi - Refleksi diri (siswa diminta 
untuk mengisi kolom yang berisi 
tentang hal yang telah dipahami 
(no, indikator, baik, cukup, kurang). 

- Kata mutiara. 

Struktur isi dan 
kaidah kebahasaan 
teks LHO 
Cara 
memperlakukan 
alam 

 
Unit 4 
4.2 Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek 

kebahasaan baik lisan maupun tulis. 
Bagian Tahapan Kegiatan Dimensi 
Pendahuluan Orientasi peserta 

didik pada proyek 
yang akan 
dihasilkan 

- Siswa diberikan pandangan-
pandangan tentang pentingnya 
berkarya sebagai wujud peduli 
terhadap lingkungan. 

Apersepsi 
pentingnya 
membuat karya 
Wujud Peduli 
Lingkungan  

Isi  Mengorganisasi 
untuk membuat 
proyek 

- Disajikan video kerusakan 
lingkungan 

- Siswa diminta menentukan 
fokus tema yang akan dijadikan 
sebuah tulisan teks laporan hasil 
observasi 

- Siswa menjelaskan alasan 
memilih tema tersebut sesuai dengan 
wujud peduli lingkungan 

Penulisan teks 
LHO 
Wujud Peduli 
Lingkungan 

Membuat 
perencanaan 

- Siswa dibimbing merumuskan 
kerangka atau hal-hal penting yang 
berkaitan dengan tema yang akan 
dijadiakn karya 

- Siswa mencari refensi 
pendukung tulisan yang akan 
dihasilkan 

Penulisan teks 
LHO 
Wujud Peduli 
Lingkungan 

Penyelesaian 
proyek  

- Siswa mengembangkan setiap 
hal penting yang sudah ditemukan 
sebelumnya menjadi paragraf. 

- Setiap paragraf disusun secara 
padu sehingga menjadi teks yang 
utuh. 

- Siswa menyunting hasi tulisan 
mungkin terdapat sebuah kesalahan. 

Penulisan teks 
LHO 
Wujud Peduli 
Lingkungan 

 Presentasi proyek 
yang dihasilkan 

- Siswa mengomunikasikan hasil 
tulisan dengan menempelkan pada 
papan karya. 

- Siswa lain berkeliling untuk 
memberikan tanggapan atas karya 
berupa tulisan teks LHO yang sudah 

Penulisan teks 
LHO 
Wujud Peduli 
Lingkungan  
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dipajang pada papan karya. 
 

Penutup Melakukan 
penilaian dan 
evaluasi 

- Hasil karya berupa tulisan yang 
menurut siswa sesuai struktur dan 
kaidah kebahasaan diberi apresiasi 
oleh siswa yang menilai. 

- Guru berkeliling menilai hasil 
karya siswa berupa tulisan teks LHO 
dan memberikan apresiasi. 

- Refleksi diri (siswa di-minta 
untuk mengisi kolom yang berisi 
tentang hal yang telah dipahami (no, 
indikator, baik, cukup, kurang). 

- Kata mutiara 

Penulisan teks 
LHO 
Wujud Peduli 
Lingkungan 

 
PENUTUP 
 Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 tidak hanya 
menekankan pada struktur teks dan ciri kebahasan, tetapi juga menekankan pada 
fungsi sosial suatu teks. Fungsi sosial teks pada kurikulum 2013 menjadi bagian 
untuk menyisipkan muatan-muatan pendidikan dan pengetahuan kepada siswa. 
Fungsi sosial teks yang dapat diajarkan dalam kurikulum 2013 yaitu tentang sikap 
cinta terhadap lingkungan. Muatan kearifan lingkungan merupakan nilai-nilai atau 
pengetahuan luhur agar manusia lebih menghargai dan menjaga kelestarian 
lingkungan hidup. Hal itu tidak terlepas dari semakin kompleksnya permasalahan 
lingkungan yang dihadapi. Pembelajaran dengan menggunkan AFEC (adventure for 
environmental conservation) dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengajarkan 
pendidikan tentang kearifan lingkungan pada teks-teks bahasa Indonesia kurikulum 
2013. Hal itu sesuai dengan kompetensi yang menjadi induk dari kurikulum 
menekankan pada kompetensi dasar kognitif dan keterampilan. 
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Abstrak: Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan 
tinggi, yaitu pada keterampilan reseptif (menyimak dan membaca) dan keterampilan 
produktif (berbicara dan menulis). Pengintegrasian nilai kearifan lokal pada 
keterampilan menyimak dan membaca dapat berupa pemilihan isi wacana yang 
digunakan sebagai bahan menyimak dan membaca serta tes atau penugasannya. 
Pengintegrasian pada keterampilan berbicara dapat berupa pemilihan topik-topik 
yang digunakan sebagai materi atau media dalam pemebelajaran. Kearifan Lokal 
yang diintegrasikan dalam keterampilan menulis dapat berupa pemilihan konteks 
pada masing-masing stimulus dan tes yang dilakukan.  
 
Kata kunci: integrasi, kearifan lokal, pembelajaran bahasa Indonesia, perguruan 
tinggi 

 
Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai andil besar dalam memberikan 

hal positif terhadap penanaman rasa cinta akan kebudayaan lokal. Akan tetapi, 
pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi menemui kendala dalam 
penanaman rasa cinta tersebut. Hal ini dikarenakan, sulitnya ditemukan refrensi 
untuk mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia yang memuat nilai-nilai kearifan lokal. 
Hal ini tentu berseberangan dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang 
kaya akan ragam kearifan lokalnya. Padahal, keberagaman ini justru dapat diusung, 
bahkan diintegrasikan dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. 
Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan 
dengan cara mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam keterampilan berbahasa. 
Nilai-nilai tersebut dapat dicantumkan dalam konteks pembelajaran dan tes yang 
diujikan, sehingga memungkinkan mahasiswa memiliki kesempatan secara aktif 
melakukan internasilsasi nilai kearifan lokal dalam kehidupannya. Akan tetapi, 
mengingat perbedaan latar budaya mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berasal dari 
kondisi sosiogeografis dengan keberagaman waktu, suku, ras, agama, adat istiadat, 
dan kebiasaan, maka pemilihan konteks materi bermuatan lokal harus didasarkan 
pada persamaan nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah yang dapat diterima 
dan sesuai dengan norma yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu, akademisi 
pendidikan, termasuk di Perguruan Tinggi, mempunyai peran penting dalam 
mengintegrasikan nilai tersebut melalui keterampilan berbahasa, baik reseptif 
maupun produktif. 

Menurut Sumarmi (2014:13), kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua 
kata, yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat, sedangkan 
wisdom berarti kebijaksanaan. Secara umum, local wisdom (kearifan/ kebijaksanaan 
setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat 
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 
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masyarakatnya. Menurut Antariksa (2009:32), kearifan lokal adalah gagasan 
konseptual yang hidup, tumbuh, dan berkembang  dalam kesadaran masyarakat 
serta berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya sacral 
maupun profan. Menurut Utomo (2009), kearifan lokal merupakan suatu gagasan 
konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan  berkembang secara terus-
menerus dalam kesadaran masyarakat serta berfungsi dalam mengatur kehidupan 
masyarakat. Menurut Ratna (2011:91), bahwa sebagai gejala kebudayaan, kearifan 
lokal dan pengetahuan lokal terbentuk secara evolusioner selama bertahun-tahun 
bahkan berabad-abad baik secara disengaja maupun tidak bahkan mungkin secara 
sistem coba dan gagal (trial and error). Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat 
dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku, diyakini 
kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari. Hal ini sesuai 
dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 11 ayat 3 yang menyatakan 
bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif 
dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.  

Tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan pengintegrasian kearifan lokal 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, yaitu pada keterampilan 
reseptif (menyimak dan membaca) dan keterampilan produktif (berbicara dan 
menulis). 

 
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN 
MENYIMAK DAN MEMBACA BAHASA INDONESIA DI PERGURUAN 
TINGGI 
 

Salah satu pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di perguruan tinggi, yaitu melalui kegiatan reseptif bahasa. Kegiatan 
reseptif terdiri atas kegiatan menyimak dan membaca. Hal penting yang harus 
diperhatikan dalam pengintegrasian nilai kearifan lokal, baik pada kemampuan 
menyimak maupun membaca, yaitu pemilihan konteks dan isi wacana. Akan tetapi, 
pengintegrasian nilai kearifan lokal tidak cukup hanya melalui konteks dan isi 
wacana, melainkan juga melibatkan penyusunan tes dari kemampuan terkait. Berikut 
akan dipaparkan secara rinci integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran menyimak 
dan membaca di Perguruan Tinggi. 

 
Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Menyimak di Perguruan 
Tinggi 

Menyimak termasuk dalam keterampilan reseptif lisan. Menyimak 
merupakan kemampuan memahami berbagai wacana lisan yang didengar. 
Pembelajaran menyimak bertujuan untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam 
memahami dan merespon pesan yang disampaikan secara lisan.  

Kearifan lokal dalam pembelajaran menyimak di perguruan tinggi dapat 
diintegrasikan pada konteks isi wacana lisan (materi) yang diperdengarkan dan pada 
tes kemampuan menyimak yang diujikan pada mahasiswa. Konteks isi wacana lisan 
(materi) yang diperdengarkan berupa dialog dan monolog yang memuat nilai 
kearifan lokal. Selain itu, bahan tes yang diujikan dalam kompetensi menyimak 
harus disampaikan secara lisan dan diterima mahasiswa melalui sarana pendengaran.  

Wacana yang dijadikan bahan tes kompetensi menyimak adalah bentuk 
dialog dan monolog. Bentuk dialog dalam konteks formal atau semi formal, baik 
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berupa dialog singkat maupun agak panjang. Rangsang dialog yang diperdengarkan 
kepada mahasiswa berupa sebuah dialog, misalnya antara orang pertama (laki-laki) 
dengan orang kedua (perempuan), atau sebaliknya. Narator dalam rekaman dialog 
merupakan orang yang memberikan petunjuk bahasan sekaligus mengajukan 
pertanyaan pemahaman tentang dialog yang dilakukan antara kedua orang tersebut. 
Selain itu, untuk bentuk monolog, rangsang yang diperdengarkan kepada mahasiswa 
berupa bentuk monolog, misalnya seorang laki-laki atau perempuan yang 
memaparkan wacana dengan topik kearifan lokal. Narator dalam rekaman monolog 
merupakan orang yang memberikan petunjuk bahasan sekaligus mengajukan 
pertanyaan pemahaman tentang monolog yang dilakukan oleh orang tersebut. 

Selain materi, nilai kearifan lokal juga dapat diintegrasikan melalui tes 
menyimak. Tes menyimak yang dipilih, yaitu tes objektif. Untuk satu topik wacana 
lisan, disusun lima pertanyaan dengan opsi a), b), c,) d), dan e) pada masing-masing 
pertanyaan. Alternatif jawaban disediakan secara tertulis pada lembar tugas yang 
tersedia. Jadi, dalam tes objektif ini, mahasiswa dituntut untuk menyimak dengan 
baik wacana lisan yang diperdengarkan dan kemudian memilih atau merespon soal-
soal yang diajukan berkaitan dengan pesan yang terkandung dalam wacana. Berikut 
disajikan pada Tabel 1. contoh isi dialog beserta tes objektif yang mengintegrasikan 
kearifan lokal beserta. 

 
Tabel 1. Contoh Materi dan Tes Objektif Pembelajaran Menyimak Dialog 

Contoh Materi dan Tes Objektif Pembelajaran Menyimak Dialog 

Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator)                             Pertanyaan 1—4. Simaklah dialog percakapan antara penyiar dan 

narasumber berikut. 
(penyiar)                             Pemirsa kembali saya Ellyza Hasan hadir menyapa Anda dalam dialog 4 

pilar MPR RI. Pada episode kali ini, kami akan membahas topik 
kebudayaan nasional. Dan inilah, dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. 
Sesuai konstitusi, Negara diwajibkan untuk mamajukan kebudayaan 
nasional di tengah peradaban dunia. Seiring majunya teknologi 
informasi, kebudayan nasional yang merupakan kekayaan bangsa 
lambat laun mulai terpengaruhi kebudayaan asing yang masuk tanpa 
tersaring. Lantas bagaimana cara kita membendung kebudayaan asing 
dan menjaga kelestarain kebudayaan nasional? Untuk ulasnya, di studio 
telah hadir Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan 
Tradisi, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Ibu Sri Hartini, dan 
Sekretaris Fraksi Partai Golkar  MPR RI, Bapak Mujib Rohmat. Apa 
kabar, Bapak Mujib dan Ibu Sri? 

(narasumber 1&2 )             Kabar baik, Mbak Lisa. 
(penyiar)                             Nah, negara wajib tentunya memajukan terkait dengan kebudayaan 

nasional di tengah peradapan dunia. Ini kemudian pertanyaannya, 
bagaimana caranya? 

(narasumber 1)                   Beberapa saat ini, kita sedang serius untuk menyusun sebuah UU 
kebudayan, dan Insyaa Allah tidak terlalu lama mungkin akan disahkan 
oleh paripurna menjadi inisiatif DPR untuk membahas tentang 
kebudayaan ini. Bahwa Indonesia ini betul-betul anugerah dari Tuhan 
yang luar biasa. Kebudaayaan luar biasa, keindahannya luar biasa, 
alamnya luar biasa. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak Negara yang 
lain. Oleh karena itu, kita punya kewajiban bagaimana kita bisa 
melestarikan sekaligus kita juga menjaga dengan baik. Dan kemudian, 
kita mengembangkan kebudayaan yang ada, yang beragam luar biasa 
itu, menjadi jati diri dari bangsa Indonesia. Orang lain punya jati diri 
kita juga punya jati diri. Tetapi memang harus diakui di UU juga 
disebutkan, kita ini juga tidak sendirian. Kita ini juga berada dalam 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

54 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra 

Indonesia, Fakultas Sastra UM 

sebuah dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, akulturasi 
budaya memang sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan. Akan 
tetapi, ada filter-filter yang harus kita lakukan, sehingga dengan 
demikian kebudayaan kita berada di atas kebudayaan-kebudayaan yang 
lainnya. Dan itu menjadi kewajiban kita bersama. Nah, apa patokannya? 
Patokannya adalah kita punya yang namanya pancasila sebagai falsafah 
bangsa, pancasila sebagai seluruh dasar dari hukum nasional, kemudian 
sekaligus sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena kita 
sedemikian beragam, sedemikian banyaknya pula, banyaknya bahasa 
yang bagian dari kebudayanan, dan sebagainya, itu harus dijaga dengan 
baik, maka perekatnya adalah pancasila. Oleh karena itu, kebuyaan kita 
harus barasal, beranjak, dari pancasila. Dan menuju pada pancasila.  

(penyiar)                             Kalau saya ke Bu Sri, sudah di bentuk UU, nanti implementasinya 
seperti apa ini melihatnya? Ini bisa kita apreasiasi dengan adanya UU 
kebudyaan ini, tentunya menjaga kebudayaan Indonesia dengan ini.  

(narasumber 2)                   Betul, Mbak liza, apa yang disampaikan oleh Bapak Mujib adalah 
sesuatu yang kita tunggu. Rancangan kebudayaan yang sudah kita 
tunggu. Ini menjadi momen yang bagus, Bapak. Mudah-mudahan UU 
segera disahkan.  
... 

Sumber: Dialog: Kebudayaan Nasional Part 1( URL: https://youtu.be/5osPh1wrfcw ) 
 

Pertanyaan:  
1. Di rekaman, kalian mendengar: 

(narator) Siapakah yang menjadi narasumber dalam dialog tersebut? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a)  Menteri Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dan                    

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI 
b) Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dan  

                      Sekretaris Fraksi Partai Golkar  MPR RI 
c) Sekretaris Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dan Ketua Fraksi 

Partai Golkar  DPR RI 
d)  Ketua Forum Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Ketua Fraksi Partai 

Golkar  MPR RI 
e)  Menteri Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan  Direktur Fraksi Partai 

Golkar  MPR RI 
2. Di rekaman, kalian mendengar: 

(narator) Topik apa yang dibahas di dialog 4 pilar MPR RI kali ini? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a)  Rancangan Pengesahan UU Kebudayaan Nasional 
b)  Kebudayaan Nasional di Tengah Peradaban Dunia 
c)  Kebudayaan Nasional 
d)  UU Kebudayaan 
e)  Implementasi UU Kebudayaan 

3. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Bagaimana cara kita membendung kebudayaan asing dan menjaga kelestarain 
kebudayaan nasional? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a)  Berpatokan pada Pancasila sebagai seluruh dasar dari hukum nasional 
b)  Merancang UU Kebudayaan Nasional 
c)  Kebudayaan kita harus barasal, beranjak, dari pancasila dan menuju pada pancasila. 
d)  Melalui pengesahan UU di rapat paripurna DPR RI. 
e)  Kebudayaan asing harus diakulturasikan dengan budaya Indonesia. 

4. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Mengapa Negara wajib untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah 
peradaban dunia? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a) Agar DPR RI, sebagai perangkat Negara, segera mengesahkan UU Kebudayaan 

https://youtu.be/5osPh1wrfcw
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Nasional. 
b) Kebudayan nasional yang merupakan kekayaan bangsa, lambat laun mulai 

terpengaruhi kebudayaan asing yang masuk tanpa tersaring 
c) Karena seiring dengan majunya teknologi informasi, kebudayaan Nasional harus 

diperkenalkan pada dunia. 
d) Agar tidak tergantikan dengan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia.  
e) Agar Indonesia punya jati diri bangsa yang sesuai dengan Pancasila. 

 
Sumber lain yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam isi wacana lisan 

dialog dapat diakses melalui You Tube dengan judul ―Bincang Tokoh ANTV Bali: 
Made Danayasa Soal Desa Wisata Pinge‖ (URL: 
https://youtu.be/Rnaihdncd1U). Berikut disajikan pada Tabel 2. contoh materi 
dan teks objektif monolog yang mengintegrasikan kearifan lokal. 

 
Tabel 2. Contoh Materi dan Tes Objektif Pembelajaran Menyimak Monolog 
Contoh Materi dan Tes Objektif Pembelajaran Menyimak Monolog 

Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator)        Pertanyaan 1—4. Simaklah monolog tentang budaya Indonesia berikut. 
(Pria)             Inilah Indonesia. Negeri bersahaja yang terjalin dari 17 ribu lebih gugusan kepulauan. 

Membentang, bagaikan untaian batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada 
di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya.  

                      Lautan emas, pengunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia. 
Rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. 
Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya.  

                      Pulau Sumatra, pulau paling Barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek 
moyang, bangsa Melayu. Pulau Kalimantan, menjadi tempat bernaung Suku Dayak, 
suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradapan nusantara sejak abad 
ke-9. Melahirkan aneka ragam budaya, yang menyiratkan luhurnya budaya negeri 
berdiri. Jakarta sebagai ibu kota Negara, menjadi titik lebur dari seluruh kebudayan. 
Disinlah semua terpusat, nuasa akulturasi dan kekentalan budayapun sungguh terasa. 
Pulau bali, pulau nara dewata telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat negeri 
yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke Timur 
kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, semakin eksotis.  

                      Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang 
besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi 
mempertahankan budaya bangsa. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-berbeda tetapi tetap 
satu juga. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi 
tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah 
kelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. 
Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar 
tak lekam ditelan zaman. Saatnya dunia Intenasional mengakui kekayaan budaya 
Indonesia. Rumah budaya Indonesia hadir di beberapa Negara sahabat sebagai media 
perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia,  serta melalui keikutsertaan dalam 
Konferensi Internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya . 

 
Sumber: Budaya Indonesia (URL: https://youtu.be/cbD_yqfYx9g) 
 
Pertanyaan:  

1. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Indonesia adalah rumah bagi siapa? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a)  300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa 
b)  700 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 1.300 ragam bahasa 
c)  1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa 
d)  1.700 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 300 ragam bahasa 
e)  700 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 1.300 ragam bahasa 

https://youtu.be/Rnaihdncd1U
https://youtu.be/cbD_yqfYx9g
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2. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Apa cara yang dilakukan agar dunia Intenasional mengakui kekayaan budaya 
Indonesia? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a) Melalui perjalanan sejarah yang panjang 
b) Melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika 
c) Melalui peranan museum sebagai media konservasi 
d) Melalui rumah budaya Indonesia hadir di beberapa Negara sahabat  
e)  Melalui keikutsertaan dalam Konferensi Regional 

3. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Mengapa Jakarta dikatakan sebagai titik lebur dari seluruh kebudayan? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a) Karena  Jakarta melahirkan aneka ragam budaya, yang menyiratkan luhurnya budaya 

negeri berdiri 
b) Karena masyarakatnya hidup selaras dengan panorama alam 
c) Karena Jakarta tersohor dengan kearifan lokalnya 
d) Karena semua terpusat di Ibu Kota Negara 
e) Karena terdapat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya 

4. Di rekaman, kalian mendengar: 
(narator) Bagaimana cara pria tersebut menggambarkan bentangan gugusan kepulauan 
Indonesia? 
Di lembar tes, kalian membaca: 
a)  Bagaikan kawasan Ring of Fire 
b)  Bagaikan batu zamrud 
c)  Bagaikan lautan emas, pegunungan gagah, hingga hamparan sawah 
d)  Bagaikan di kawasan Ring of Fire 
e)  Bagaikan rumah bagi ribuan suku dan etnis dari ratusan ragam bahasa 

 
Sumber lain yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam isi wacana lisan 

monolog dapat diakses melalui You Tube dengan judul ‗Kerusakan Hutan Ancaman 
Kehidupan‘ (URL: https://youtu.be/3a7nIVpoXfU). 

Materi menyimak hendaknya menggunakan rangsang wacana lisan. Jenis 
wacana lisan yang digunakan sebagai rangsang pada penilaian seharusnya berbeda 
dengan yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Isi wacana lisan yang 
digunakan sebagai bahan simakan harus erat kaitannya dengan kearifan lokal, bebas 
SARA, dan mendidik. Isi wacana lisan yang erat akan kaitannya dengan kearifan 
lokal dapat diidentifikasi dengan adanya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat 
istiadat, dan atau hukum adat. Nilai kearifan lokal yang dipilih juga memerlukan 
perhatian khusus. Unsur lokal tentu sulit dilepaskan kaitannya dengan SARA. Hal 
ini menjadi tugas dosen untuk memilih materi yang kental akan kearifan lokal, 
namun bebas SARA. Mengingat latar budaya mahasiswa yang multikultural, maka 
pemilihan materi hendaknya lebih diperhatikan dengan saksama. Pemilihan materi 
hendaknya tidak cenderung pada salah satu pihak, dan atau menyinggung pemilik 
budaya lokal terkait.  

Tingkat kesulitan wacana lisan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. 
Isi dan cakupan wacana lisan yang diperdengarkan juga harus disesuaikan dengan 
minat dan kebutuhan mahasiswa, atau sesuai dengan bidang yang dipelajari. Hal 
tersebut dapat mempermudah wacana lisan yang bersangkutan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Nurgiyantoro (2013), ‗… jika isi wacana tidak sesuai dengan minat 
dan kebutuhan, pengalaman, dan jangkauan kognitif, atau tidak sesuai pula dengan 
bidang yang dipelajari, akan menambah tingkat kesulitan wacana yang 
bersangkutan‘. 

https://youtu.be/3a7nIVpoXfU
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Wacana lisan yang diperdengarkan berupa dialog hendaknya tidak lebih dari 
6—8 menit. Selama menyimak dialog, mahasiswa diperbolehkan membuat catatan-
catatan yang dinggap penting. Setelah kegiatan menyimak dialog selesai, mahasiswa 
diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan secara tertulis dalam 
lembar tugas yang telah disediakan oleh Dosen. Jumlah pertanyaan disesuaikan 
dengan durasi wacana lisan yang diperdengarkan. Jika wacana lisan berdurasi antara 
6—8 menit, maka jumlah pertanyaan hendaknya antara 5—6 buah. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut memuat pertanyaan 5W+1H, yaitu What, Where, Who, When, 
Why, dan How.  

Menurut Harsiati (2013:74), bukti bahwa seseorang telah berhasil menyimak 
adalah seseorang mampu menjawab tentang isi tuturan yang didengar.  Dengan 
bukti keberhasilan tersebut, instrumen penilaian keterampilan menyimak berupa tes 
objektif (menjawab pertanyaan). Tes objektif yang diujikan dalam pembelajaran 
menyimak hendaknya berupa tes pemahaman wacana lisan yang disimak (bukan 
pengetahuan di luar wacana yang disimak).  

Tingkat kesulitan tes sangat ditentukan oleh alternatif jawaban yang 
disediakan. Menurut Nurgiyantoro (2013), soal yang dibuat dapat bervariasi tingkat 
kesulitannya, bergantung tingkat kesulitan wacana dan kompleksitas soal yang 
bersangkutan. Soal-soal yang disusun hendaknya soal-soal yang mengungkap pesan, 
terutama pesan tersirat, bukan hanya mengungkap kembali fakta yang dipaparkan. 
Hubungan antara rangsang yang diperdengarkan dan alternatif jawaban yang 
bersifat langsung dan jelas, akan menambah kemudahan dalam tes tersebut. Hal 
tersebut juga berlaku untuk soal dengan wacana monolog.  

Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan 
pelaksanaaan tes menyimak. Penggunaan media rekaman lebih disarankan untuk 
pelaksanaan tes menyimak karena memiliki beberapa keuntungan. Menurut 
Nurgiyantoro (2013:354), beberapa keuntungan yang dimaksud antara lain (1) 
menjamin tingginya reliabilitas tes, dan (2) guru dapat mengontrol pelaksanaan tes 
dengan lebih baik. Aspek lain terkait bahan simakan melalui media rekaman perlu 
pula diperhatikan, yaitu tentang kejelasan secara audio dan visual, kejernihan secara 
audio dan visual, tempo dialog/monolog yang tidak terlalu cepat ataupun lambat, 
dan kesesuaian dengan topik yang dibahas. Selain itu, panjang lembar jawaban juga 
harus diperhatikan. Perlu kiranya lembar jawaban diminimalkan, agar tidak 
mengganggu kegiatan pemilihan jawaban pada saat proses menyimak berlangsung. 

 
 

Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Membaca di Perguruan 
Tinggi 

Kegiatan membaca merupakan kegiatan reseptif kedua setelah menyimak. 
Kemampuan membaca diartikan sebagai kemampuan untuk memahami informasi 
yang disampaikan pihak lain melalui sarana tulisan. Kearifan lokal dalam 
pembelajaran membaca di perguruan tinggi dapat diintegrasikan pada konteks isi 
wacana tulis (teks) dan pada tes kemampuan membaca. Tes kemampuan membaca 
bertujuan untuk mengukur kompetensi mahasiswa memahami isi informasi yang 
terdapat dalam bacaan. Tes membaca yang dipilih, yaitu tes objektif. Untuk satu 
teks, disusun lima pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan beropsi a), b), c,) 
d), dan e).  Berikut disajikan pada Tabel 3. contoh teks dan tes objektif  
pembelajaran membaca yang mengintegrasikan kearifan lokal. 
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Tabel 3. Contoh Teks dan Tes Objektif Pembelajaran Membaca 

Contoh Teks dan Tes Objektif Pembelajaran Membaca 

Mitos Sebagai Budaya (Kebiasaan?) Bangsa 
Diunggah oleh : Bayu Adji P 
Sabtu, 13 Oktober 2012 

Mitos merupakan kata yang sering timbul di kepala ketika mendengarkan orang tua –yang 
dianggap kuno-sedang bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Mitos erat kaitannya dengan 
legenda atau cerita rakyat yang tidak selalu jelas asal-usulnya. Sebagai bagian dari bangsa timur, 
nusantara memiliki beragam mitos yang populer di masyarakat. Mitos, yang terus ditanamkan oleh 
orang tua kepada anaknya sejak balita, akan menjadi sebuah aturan, bahkan kepercayaan. Mitos yang 
disampaikan dalam masyarakat tidak melulu tentang perilaku manusia, tapi juga tentang obat-obatan 
tradisional, dari yang herbal sampai yang berbau klenik. 

Untuk menemukan solusi masalah, nenek moyang kita tak pernah melakukan pengujian 
ilmiah. Insting, pengetahuan implisit dan keyakinan, cukup untuk membuat sesuatu yang tidak 
masuk akal menjadi solusi sebuah masalah. Contoh yang saat ini masih tersisa adalah mengerok 
punggung (kerokan) pada saat masuk angin. Ketika diuji secara ilmiah, kerokan tidak membuat angin 
keluar dari tubuh. Kerokan akan membuat rangsangan nyeri di punggung, sehingga nyeri yang lama 
akan berkurang, bahkan menghilang. Faktanya, masyarakat masih menganggap kerokan sebagai salah 
satu pengobatan alternatif untuk membuat angin keluar atau sekedar membuat badan lebih ringan 
ketika masuk angin. Kerokan telah menjadi sesuatu yang wajar dilakukan ketika masuk angin. 

Sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran lahir dari kebiasaan-kebiasaan di lingkungan 
sosial. Sebuah kewajaran pula bila, pada zaman dahulu, seseorang sedang sakit pergi ke dukun atau 
paranormal untuk berobat. Sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat, tentunya. Seorang dukun 
yang dapat menyembuhkan pasiennya tidak dapat dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah, yang oleh 
bangsa barat terus diagung-agungkan untuk menemukan kebenaran. Namun, dalam ketidakilmiahan 
tersebut, terdapat sebuah keyakinan untuk sembuh dari dalam diri pasien ketika pergi ke dukun. 

Mitos menjadi sebuah keyakinan dan melahirkan sugesti yang akan menghasilkan energi. 
Ketika ―sesuatu‖ diberikan sugesti positif, maka ―sesuatu‖ tersebut menghasilkan energi positif. 
Kerokan dan berobat ke dukun merupakan contoh nyatanya. 

 
Sumber: http://bayuape.blogspot.co.id/2012/10/mitos-sebagai-budaya-kebiasaan-

bangsa.html dengan penggubahan. 
 

Pertanyaan 1: ide pokok 
Ide pokok dari paragraf 2 di atas adalah… 

a) Kerokan telah menjadi solusi masalah dari nenek moyang kita ketika masuk angin. 
b) Kerokan sebagai salah satu pengobatan alternatif nenek moyang 
c) Nenek moyang kita tak pernah melakukan pengujian ilmiah untuk menemukan 

solusi masalah.  
d) Kerokan telah menjadi sesuatu yang wajar dilakukan ketika masuk angin. 
e) Kerokan diyakini masyarakat sebagai solusi masalah masuk angin, meski uji 

ilmiahnya tidak demikian. 
Pertanyaan 2: 5W+1H 
Mengapa beberapa dari masyarakat masih meyakini mitos? 

a) Karena mitos terus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, bahkan sejak 
balita 

b) Karena mitos lahir dari kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sosial 
c)  Karena mitos diyakini menghasilkan energi positif 
d)  Karena mitos populer di kalangan masyarakat Indonesia 
e) Karena mitos cukup untuk membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi solusi 

sebuah masalah 
Pertanyaan 3: sinonim/antonim 
Kata ‗herbal‘ pada baris ke-8 bersinonim dengan…  

a) Ilmiah 
b) Alami 

http://bayuape.blogspot.co.id/2012/10/mitos-sebagai-budaya-kebiasaan-bangsa.html
http://bayuape.blogspot.co.id/2012/10/mitos-sebagai-budaya-kebiasaan-bangsa.html
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c) Tumbuhan obat  
d) Tanaman  
e) Ramuan 

Pertanyaan 4: rincian tersirat 
Dari teks di atas, dapat diketahui bahwa berobat ke dukun… 

a) dianggap sebagai kewajaran pada zaman sekarang 
b)  merupakan suatu keyakinan dari pasien untuk sembuh  
c)  tidak dapat dibuktikan kesembuhannya 
d)  sesuatu yang tidak dapat diterima oleh logika para ilmuan 
e) terus diagung-agungkan oleh bangsa barat untuk ditemukan kebenarannya 

Pertanyaan 5: rincian pengecualian 
Mitos erat kaitannya dengan hal-hal berikut, kecuali… 

a) Insting, pengetahuan implisit, dan keyakinan 
b)  Sesuatu yang tidak dapat diuji keilmiahannya 
c)  Cerita rakyat yang tidak selalu jelas asal-usulnya 
d)  Sesuatu yang tidak masuk akal 
e)  Sugesti positif 

 
Teks lain dengan muatan kearifan lokal dapat diakses dengan judul: 

1. ‗Sertifikasi UNESCO : Bukti Pengakuan Dunia Terhadap Batik Indonesia‘ 
(URL: http://batikrezi.blogspot.co.id/2015/04/sertifikasi-unesco-
bukti-pengakuan.html);  

2. ‗Memakai Tangan (Muluk) Cara Makan Paling Indonesia‘ (URL: 
https://www.kompasiana.com/harimurtii/memakai-tangan-muluk-
cara-makan-paling-indonesia_5500cb84a33311a114510190); dan  

3.  ‗Kerja Bakti, Wujud Kehidupan Bertetangga yang Perlu Diberdayakan‘ 
(URL:  https://www.kompasiana.com/iwannugroho/kerja-bakti-
wujud-kehidupan-bertetangga-yang-perlu-
diberdayakan_58720cf3b893738b1ed73e05). 
Teks bacaan yang diujikan hendaknya mengandung informasi yang 

menuntut pemahaman tinggi. Menurut Nurgiyantoro (2013:371), pemilihan wacana 
hendaknya dipertimbangkan dari segi tingkat kesulitan, panjang pendek, isi, dan 
jenis atau bentuk wacana. Panjang wacana hendaknya tidak lebih dari 3—4 paragraf, 
sedangkan pemilihan jenis wacana dapat bervariasi, diantaranya teks deskripsi, teks 
argumentasi, dan teks persuasi. Kekompleksan kosakata dan struktur, serta kadar 
keabstrakan informasi yang terkandung dalam isi wacana juga harus diperhatikan, 
agar tingkat kesulitan wacana sesuai untuk kalangan mahasiswa. 

Tes yang diujikan harus disesuaikan dengan taksonomi keterampilan 
pemahaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Alexander (1988:170—171) berikut. 

Attempts to name and classify all comprehension skills are known as comprehension skills 
taxonomies. The best known of these is Barrett‘s Taxonomy. Among the most commonly taught 
comprehension skills are finding the main idea, remembering detail, recognizing sequence, 
following direction, summarizing and organizing information, generalizing, and predicting 
outcomes. 
 

 Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan, 
diantaranya menemukan ide pokok, 5W+1H, kata sinonim/antonim, rincian 
tersirat, dan rincian pengecualian.  
 
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN 
BERBICARA DAN MENULIS BAHASA INDONESIA DI PERGURUAN 
TINGGI 

http://batikrezi.blogspot.co.id/2015/04/sertifikasi-unesco-bukti-pengakuan.html
http://batikrezi.blogspot.co.id/2015/04/sertifikasi-unesco-bukti-pengakuan.html
https://www.kompasiana.com/harimurtii/memakai-tangan-muluk-cara-makan-paling-indonesia_5500cb84a33311a114510190
https://www.kompasiana.com/harimurtii/memakai-tangan-muluk-cara-makan-paling-indonesia_5500cb84a33311a114510190
https://www.kompasiana.com/iwannugroho/kerja-bakti-wujud-kehidupan-bertetangga-yang-perlu-diberdayakan_58720cf3b893738b1ed73e05
https://www.kompasiana.com/iwannugroho/kerja-bakti-wujud-kehidupan-bertetangga-yang-perlu-diberdayakan_58720cf3b893738b1ed73e05
https://www.kompasiana.com/iwannugroho/kerja-bakti-wujud-kehidupan-bertetangga-yang-perlu-diberdayakan_58720cf3b893738b1ed73e05
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Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang produktif. 
Artinya, kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan bahasa untuk orang lain baik 
secara lisan ataupun tulisan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 
Nurgiyantoro (2013:397) bahwa kegiatan berbahasa produktif adalah kegiatan 
menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, pesan, atau informasi oleh pembicara 
ataupun penulis. 

Kegiatan berbicara dan menulis sama-sama termasuk kegiatan produktif, 
akan tetapi memiliki perbedaan dari segi sarana yang digunakan  dan prosesnya 
untuk menyampaikan pesan. Pertama berdasarkan sarana yang digunakan, menulis 
menggunakan tulisan dan berbicara menggunakan lisan. Kedua berdasarkan proses 
untuk menyampaikan pesannya, menulis merupakan kegiatan yang pesannya tidak 
dapat langsung diterima dan direspon oleh pembaca. Berbicara merupakan kegiatan 
yang gagasannya dapat diterima langsung bahkan bisa terjadi hubungan timbal balik 
antara penutur dan mitra tutur.  

Kearifan lokal merupakan salah satu yang menjadi komponen dalam 
pembelajaran bahasa. Kearifan lokal tersebut nantinya akan diintegrasikan dalam 
pembelajaranan produktif, yaitu berbicara dan menulis. Hal tersebut sesuai dengan 
Menurut Permenristekdiki nomor 44 tahun 2015 pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi 
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu 
kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Berdasarkan 
hal tersebut maka berikut ini penjelasan dari integrasi kearifan lokal dalam 
pembelajaran berbicara dan menulis. 
 
Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Berbicara di Perguruan Tinggi 
 
 Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sering 
dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, 
lingkungan kerja, ataupun di lingkungan masyarakat. Menurut Zahro & Sulistyorini 
(2010:107), berbicara adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif lisan 
karena dalam kegiatan ini pewicara dituntut menghasilkan paparan secara lisan yang 
merupakan cerminan dari gagasannya. Selain itu, menurut Nurgiyantoro (2013:399) 
menjelaskan bahwa berbicara merupakan aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan 
manusia dalam kehidupan berbahasa setelah mendengarkan. Beradsarkan definisi di 
atas dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa 
yang bersifat produktif dan dikuasai setelah keterampilan menyimak.  

Bahasa merupakan unsur penting kebudayaan. Melalui bahasa, dapat 
diketahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Salah satu komponen 
pembelajaran yang dapat digunakan sebagai bahan atau media untuk menyatukan 
unsur nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat adalah materi pelajaran. 
Pengintegrasian kearifan lokal dalam mata kuliah berbicara dapat dilakukan dengan 
cara mengembangkan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap pokok bahasan ataupun 
topik-topik penugasannya.  

Terdapat banyak bentuk integrasi kearifan lokal dalam penugasan yang 
dapat diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur kompetensi berbicaranya. 
Penugasan yang diberikan tentunya tidak hanya dapat mengekspresikan kemampuan 
berbicara melainkan juga dapat mengungkapkan gagasan atau menyampaikan 
informasi. Salah satu penugasan berbicara yang dapat diintegrasikan dengan kearifan 
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lokal adalah materi debat. Kegiatan debat ini dapat diintegrasikan dengan kearifan 
lokal melalui pemilihan topik-topik pembahasan yang akan diperdebatkan dan 
pernyataan moderator sebagai stimulus dalam berdebat. Berikut disajikan Tabel 4. 
Contoh penugasan debat dengan integrasi kearifan lokal melalui pemilihan topik-
topiknya dan pernyataan moderator. 

 
Tabel 4. Contoh Penugasan Debat dan Pernyataan Moderator 

Instruksi  

Coba Anda lakuakan sebuah simulasi debat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. seorang mahasiswa sebagai moderator; 
b. seorang mahasiswa sebagai sekretaris; 
c. tiga sampai dengan lima orang sebagai kelompok pro; 
d. tiga sampai dengan lima orang sebagai kelompok kontra; 
e.   tiga orang sebagai pengamat; 
f. delapan sampai dengan 10 orang sebagai audien;  
g. denah tempat duduk sebagai berikut: 
M     S 
 
AAP                 KAA 
AAP                 KAA 
AAP                 KAA 
AAP                 KAA 
AAP                KAA 
 
O  O  O 
dimana: 
        M = Moderator 
        S =  Sekretaris 
        P =  kelompok Pro 
        K = kelompok Kontra 
        O = Observer (pengamat)  
h. topik debat yang merupakan integrasi dari kearifan lokal ―Pernikahan Adat Vs 
 Pernikahan Gaya Barat‖ 
i. Moderator menyampaikan stimulus berupa pernyataan tentang ―Pernikahan 

―Adat Vs Pernikahan Gaya Barat, seperti di bawah ini. 
Akhir-akhir ini banyak para calon pengantin memutuskan untuk mengusung gaya barat untuk merayakan 
hari dimana hanya akan dilakukan sekali seumur hidupnya, pernikahan. Gaya barat dianggap lebih modern 
daripada pernikahan adat. Tidak jarang calon pengantin menolak mengusung konsep adat hanya dengan 
alasan tidak mengikuti perkembangan zaman, keefesienan waktu, dan kerumitan prosesinya. Akankah 
pernikahan adat yang notabene termasuk budaya lokal akan tergantikan dengan pernikahan gaya barat yang 
dipandang lebih sederhana? Bagaimanakah eksitensi kearifan lokal jika pernikahan adat terus menerus 
tergantikan dengan budaya barat? 

 
Tiga contoh topik lain yang mengintegrasikan kearifan lokal, yaitu sebagai berikut: 
1. Gotong Royong Pembangunan Rumah Vs Penggunaan Mandor; 
2. Gotong Royong Rewang Vs EO (Event Organizer); dan 
3.   Upacara Lahiran Bayi Vs Baby Shower. 
 Pembelajaran berbicara harus memerhatikan kejelasan penuturan, ketepatan 
berbahasa, dan unsur-unsur paralinguistik seperti gerakan, ekspresi wajah, dan nada 
suara. Selain itu, penugasan pada pembelajaran berbicara juga harus memerhatikan 
unsur situasi yang ingin diciptakan serta topik pembicaraan. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapat Nurgiyantoro (2013:400) bahwa situasi pembicaraan akan 
memengaruhi keadaan dan kelancaran pembicaraan serta hal lain yang 
memengaruhi keadaan pembicaraan adalah masalah apa yang menjadi topik 
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pembicaraan dan lawan bicara. Menurut Saksomo (2013:39) suasana debat yang 
baik biasanya hangat. Hal ini dipengaruhi oleh topik yang dipilih serta ketrampilan 
berbicara dan berpikir para pendebat. Topik yang baik untuk debat adalah berupa 
isu ilmiah yang kontroversial, bersifat problematik, dan bukan bersifat faktual. 
Masalah yang cocok untuk diperdebatkan biasanya berkaitan dengan nilai-nilai.  
 
Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Menulis di Perguruan Tinggi 
 Menulis merupakan keterampilan berbahasa produktif dengan sarana 
tulisan. Menurut Nurgiyantoro (2013: 422) menulis merupakan bentuk manifestasi 
kompetensi berbahasa paling akhir dikuasai pembelajara bahasa setelah kompetensi 
mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis memiliki tingkat kesulitan yang 
lebih tinggi dibandingkan ketiga keterampilan berbahasa yang lain karena 
dibutuhkan keahlian untuk menyusun kata-kata yang runtut sehingga dapat 
menyampaikan gagasan dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca.  
 Kearifan lokal dalam pembelajaran menulis dapat diintegrasikan pada 
penugasannya. Penugasan yang dimaksud di sini merupakan stimulus yang 
digunakan dalam tes menulis. Tes menulis yang ditugaskan berupa penulisan karya 
ilmiah. Stimulus yang digunakan dapat berupa gambar, audio visual, dan tema. 
Berdasarkan stimulus tersebut terdapat tiga tes menulis yang mengintegrasikan 
kearifan lokal, yaitu tes menulis dengan stimulus gambar, tes menulis dengan 
stimulus audio visual, dan tes menulis dengan stimulus tema.  Pertama, tes menulis 
dengan stimulus gambar. Gambar yang digunakan tentunya harus mencerminkan 
kearifan lokal dan memenuhi kriteria pragmatis. Menurut Nurgiyantoro (2013:428), 
kriteria pragmatis untuk tugas menulis adalah gambar cerita, gambar susun yang tiap 
panel menampilkan peristiwa atau keadaan tertentu yang secara kseluruhan 
membentuk sebuah cerita.  Gambar yang digunakan sebagai stimulus tidak boleh 
mengandung unsur tulisan yang menjelaskan karena gambar hanya berfungsi 
sebagai pemancing kognisi dan imajinasi serta pemilihan bentuk-bentuk kebahsaan. 
Selain itu, gambar yang digunakan untuk tes harus jelas dan tidak membingungkan 
mahasiswa. Contoh gambar yang mengintegrasikan kearifan lokal dapat dilihat dari 
sumber https://jagabudaya.wordpress.com/punya-kita-atau-dia/alasan-
malaysia-klaim-malaysia/ dan http://pusat-
pkkp.bkp.pertanian.go.id/album-38-poster-p2kp.html.  Kedua, tes menulis 
dengan stimulus audio visual. Stimulus audio visual dapa berupa siaran televisi dan 
video. Pengintegrasian kearifan lokal dapat dilakukan dengan memilih video atau 
siaran televisi yang berupa siaran berita, acara flora dan fauna, dan lain-lain yang di 
dalamnya terkandung unsur kearifan lokal.  Contoh stimulus audio visual yang 
mengintegrasikan kearifan lokal dapat diakses melalui You Tube dengan judul 
―Budaya Indonesia‖ (URL: https://youtu.be/cbD_yqfYx9g) dan ―Kerusakan 
Hutan Ancaman Kehidupan‖ (URL: https://youtu.be/3a7nIVpoXfU). Ketiga, tes 
menulis dengan stimulus tema. Berdasarkan tema tersebut mahasiswa akan menentukan 
judul sendiri. Penyediaan tema tidak boleh hanya satu akan tetapi harus lebih dari 
satu. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
memilih tema yang menarik atau yang dikuasai masalahnya sehingga dapat 
mengekspresikan kompetensi  yang dimiliki. Contoh tema yang mengintegrasikan 
kearifan lokal, yaitu ―Mengembangkan Kearifan Lokal di Kancah Regional ataupun 
Internasional dan ―Pengklaiman Negara Lain terhadap Budaya Lokal di Indonesia‖. 

https://jagabudaya.wordpress.com/punya-kita-atau-dia/alasan-malaysia-klaim-malaysia/
https://jagabudaya.wordpress.com/punya-kita-atau-dia/alasan-malaysia-klaim-malaysia/
http://pusat-pkkp.bkp.pertanian.go.id/album-38-poster-p2kp.html
http://pusat-pkkp.bkp.pertanian.go.id/album-38-poster-p2kp.html
https://youtu.be/cbD_yqfYx9g
https://youtu.be/3a7nIVpoXfU
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 Berdasarkan ketiga stimulus tersebut pendidik tidak hanya menyediakan 
stimulus saja untuk membelajarkan keterampilan menulis. Pendidik harus 
memberikan penugasan yang jelas dan sistematis. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Nurgiyantoro (2013:438) bahwa salah satu penyebab tulisan yang tidak baik karena 
pembeian tugas menulis yang tidak jelas dan tidak memaksa peserta didik mencari 
rujukan.  Berikut ini disajikan Tabel 5. Contoh penugasan tes menulis karya ilmiah 
yang diintegrasikan kearifan lokal dengan stimulus audio visual.  
 
Tabel 5. Contoh Penugasan Tes Menulis Karya Ilmiah dengan Stimulus Audio Visual 
Instruksi dan Penugasan 

1. Perhatikan video yang berjudul ―Budaya Indonesia‖ berikut!  
Sumber: Budaya Indonesia (URL: https://youtu.be/cbD_yqfYx9g) 

2. Setelah itu, tulislah minimal 5 kalimat yang merupakan penggambaran dari isi yang terdapat di 
video tersebut! 
a. ……………………………………………………………………………………………

… 
b. ……………………………………………………………………………………………

… 
c. ……………………………………………………………………………………………

… 
d. ……………………………………………………………………………………………

… 
e. ……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
3. Berilah pendapat pada masing-masing kalimat yang telah Anda tuliskan pada nomor 2! 

a. ……………………………………………………………………………………………
… 

b. ……………………………………………………………………………………………
… 

c. ……………………………………………………………………………………………
… 

d. ……………………………………………………………………………………………
… 

e. ……………………………………………………………………………………………
… 

4. Bacalah sumber-sumber ilmiah berupa buku, jurnal, ataupun laporan penelitian yang sesuai 
dengan pendapat yang Anda tuliskan! 

5. Tuliskan teori-teori yang mendukung pendapat Anda yang telah dituliskan pada nomor 3! 
a. ……………………………………………………………………………………………

… 
b. ……………………………………………………………………………………………

… 
c. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…… 

d. ……………………………………………………………………………………………
… 

6. Tulislah sebuah artikel dari gagasan yang telah Anda tulis dari nomor 2—5!  

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berikut simpulan dan saran yang dipaparkan berdasarkan pembahasan di atas. 
Simpulan 

Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
perguruan tinggi dapat melalui keterampilan reseptif (menyimak dan membaca). 
Pengintegrasian nilai kearifan lokal pada keterampilan menyimak dan membaca 

https://youtu.be/cbD_yqfYx9g
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dapat berupa pemilihan isi wacana yang digunakan sebagai bahan menyimak dan 
membaca serta tes atau penugasannya.   

Kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam keterampilan produktif (berbicara 
dan menulis). Pengintegrasian pada keterampilan berbicara dapat berupa pemilihan 
topik-topik yang digunakan sebagai materi atau media dalam pembelajaran. 
Kearifan Lokal yang diintegrasikan dalam keterampilan menulis dapat berupa 
pemilihan konteks pada masing-masing stimulus dan tes yang dilakukan.  
Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, bagi penulis selanjutnya dapat menulis 
pengintegrasian kearifan lokal pada perangkat pembelajaran keterampilan 
berbahasa. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan bahan ajar 
keterampilan berbahasa Indonesia dengan berbasis kearifan lokal. Peneliti 
selanjutnya juga dapat menulis pengintegrasian kearifan lokal dengan fokus 
pembelajaran sastra Indonesia di Perguruan Tinggi. 

Bagi  praktisi, gagasan konseptual dalam makalah ini dapat 
diimplementasikan dalam penyusunan RPS, yang selanjutnya dapat diaplikasikan 
dalam kegiatan perkuliahan di Perguruan Tinggi. Dari pengaplikasian tersebut, 
praktisi dapat mengetahui letak kelebihan dan kelemahan dari gagasan konseptual 
pada makalah ini, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkala. 
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Abstrak: Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan 
menyampaikan gagasan penulis terhadap pembaca. Fungsi menulis sendiri merupakan 
komunikasi tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Sedangkan, metode group 
investigation (GI) adalah metode yang menghubungkan kegiatan berkelompok dengan 
keberhasilan penguasaan materi. Selain itu, metode GI digunakan untuk memotivasi siswa 
dalam menyelesaikan sebuah tulisan. Kemudian, teks ulasan sebagai salah satu materi 
pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari empat struktur, yakni orientasi, 
tafsiran,evaluasi, dan rangkuman. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan untuk melihat penggunaan metode GI pada 
keterampilan menulis ulasan siswa. Penerapan metode GI dilakukan pada kegiatan inti. 
Proses pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok mulai dari pembentukan kelompok 
hingga pembagian dalam menulis ulasan. Kemudian metode GI yang digunakan dalam 
menulis ulasan fiksi dengan tahapan yang lebih mendetai saat berkelompok dilakukan 
mulai dari membentuk kelompok, menginvestigasi bacaan, mempresentasikan, dan 
menulis dengan membagi strutur struktur teks.   
Kata kunci: penggunaan, menulis, teks ulasan, metode group investigation (GI) 

 
Bahasa Indonesia memiliki empat keterampilan, yakni menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Setiap pembelajaran dapat menggabungkan beberapa 
keterampilan atau dipelajari secara mandiri. Salah satunya adalah keterampilan 
menulis. Keterampilan menulis memiliki beberapa aspek, seperti tujuan, fungsi, 
karakter, dan prosedur dalam menulis. Menurut Tarigan (2008:24) tujuan menulis 
beragam, yakni memberitahukan atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, 
menghibur atau menyenangkan, mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan 
emosi yang berapi-api. Bertujuan untuk memberitahukan dan mengajar berarti 
tulisan tersebut bersifat informatif, yakni berisikan segala informasi yang berguna 
bagi pembaca. Kemudian, bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak merupakan 
sebuah tulisan yang mempengaruhi pembaca untuk tertarik pada isi tulisan. Tujuan 
menulis untuk menghibur atau menyenangkan merupakan bagaian tujuan yang 
banyak diminati pembaca. Pada intinya tujuan menulis berhubungan dengan fungsi 
menulis, yakni komunikasi tidak langsung melalui tulisan. Hal ini juga dinyatakan 
oleh Marhijanto (2010:140) bahwa kegiatan berbahasa yang berupa tulis menulis 
dalam rangka menyampaikan/ mengungkapkan gagasan terhadap pembaca. 

 
Pelaksanaan menulis tidak dapat dikatakan mudah karena tidak dapat 

dilakukan secara spontan dan perlu adanya pembiasaan. Menulis bukanlah 
merupakan kegiatan yang sederhana dan tidak perlu dipelajari, tetapi justru dikuasi 
(Saddhono dkk, 2014:152). Dalam hal ini, pembelajaran menulis dapat dilakukan 
dengan kegiatan latihan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa menulis sering 
dianggap sulit karena anggapan bahwa menulis merupakan bakat yang dimiliki oleh 
orang-orang tertentu. Pada dasarnya menulis adalah kegiatan yang harus dilatih 
terus menerus agar hasil tulisan semakin berkembang. Kondisi seorang penulis yang 
siap adalah ketika penulis telah memiliki rancangan sebelum dilakukannya proses 
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penulisan. Dalam hal ini disampaiakan Akhadiah (1988:2) bahwa menulis 
membutuhkan bahan, materi, dan ide yang disusun dengan tahapan, yaitu tahapan 
prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Jadi, kegiatan menulis merupakan 
kegiatan kompleks yang membutuhkan latihan tekun, memiliki wawasan dan 
pengetahuan, mengikuti tahapan menulis, serta terdapat perasaan atau pemikiran 
dalam isi tulisannya. 

Kesulitan dalam menyelesaikan sebuah tulisan dapat dilakukan dengan 
menggunakan beberapa metode. Salah salunya adalah metode Metode group 
investigation (GI). GI merupakan salah satu metode berkelompok yang menuntut 
setiap kelompok secara mandiri dalam merencanakan dan mengimplementasikan 
kegiatan untuk menyelesaiakan tugas yang diberikan. Setiap kelompok heterogen 
dibentuk secara acak dengan kemampuan yang berbeda disetiap kelompoknya. 
Menurut Rusman (2012:221) group investigation tidak dapat diimplementasikan ke 
dalam lingkungan pendidikan yang tidak bisa mendukung terjadinya dialog 
interpersonal (atau tidak mengacu kepada dimensi sosial-efektif pembelajaran). 
Interaksi dan komunikasi dalam satu kelompok merupakan kunci keberhasilan 
penggunaan model pembelajaran GI.  

Metode GI merupakan metode yang menghubungkan keberhasilan 
menguasai materi dengan kegiatan berkelompok. Metode GI sama halnya dengan 
metode lain yang memiliki tujuan agar pembelajaran di dalam atau di luar kelas 
menjadi menarik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode GI merupakan 
pembelajaran yang bersifat kooperatif. Dalam hal ini, sifat pembelajaran kooperatif, 
yakni menguasai lingkungan berkelompok dan menjadikannya sebuah pendorong 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sifat kooperatif tersebut dapat mengatasi 
kesulitan siswa dalam menyelesaikan kegiatan menulis dengan penggunaan metode 
GI yang menekankan proses kerja sama dengan pembagian tugas sebagai sebuah 
tanggung jawab kelompok. 

Metode GI dapat menjadi pilihan dalam membantu siswa tetap termotivasi 
untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini terjadi karena siswa merasa memiliki 
tanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Interaksi antar tanggota kelompok 
dalam pembelajaran di dalam kelas juga dapat mendorong siswa untuk memperbaiki 
atau mengakrabkan hubungan sosial antar siswa. Metode group investigation sendiri 
juga memiliki kelebihan (Mahmudah, 2013: 20), yaitu memiliki dampak positif 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dampak positif ini juga dipengaruhi 
oleh respon siswa dalam melakukan tahapan kegiatan investigasi.  

Kemudian, penerapan metode pembelajaran kooperatif model GI 
mempunyai pengaruh positif, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Proses 
pembelajaran melalui kelompok-kelompok kecil akan membiasakan siswa menjalin 
komunikasi dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 
Dalam hal ini, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama 
dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. 
Tujuan dalam menyelesaikan tugas akan membuat siswa merasa setara dan belajar 
untuk menerima pendapat setiap anggota kelompok. Selain itu, model pembelajaran 
GI melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan 
mengemukakan pendapatnya. Terakhir, metode GI dapat menjadi motivasi dan 
mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai 
akhir pembelajaran. Tanggung jawab yang sama diantara anggota kelompok menjadi 
motif bagi siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai pembagian tugas. Ketika salah 
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satu anggota kelompok tidak menyelesaikan tugasnya, maka hasil yang didapatkan 
akan kurang baik. Selain itu, penilaian sikap bertanggung jawab dan jujur akan 
memperoleh hasil yang kurang. Pembelajaran menggunakan metode GI ini dapat 
dilakukan untuk menunjang kegiatan menulis.  

Kegiatan menulis yang dapat dilakukan dalam pembelajaran salah satunya 
adalah menulis ulasan terhadap sebuah bacaan. Ulasan merupakan kegiatan 
mengapresiasi sebuah karya dengan mengungkapkan keseluruhan karya tersebut, 
seperti membahas isi tulisan, mengulas keunikan, kelebihan, dan kekurangan tulisan, 
serta menggambarkan sosok penulis. Menurut Pardiyono (Desuatin, 2015:7) 
struktur teks ulasan ada empat, yaitu title/judul, identification (identifikasi), summary of 
the work and evaluation (kesimpulan/ringkasan dan evaluasi), dan author and publisher 
(pengarang dan penerbit). Title/judul dibuat setelah karya yang diulas sudah dibaca 
dengan seksama. Judul yang dibuat sesuai dengan judul dan isi yang ada dalam 
buku. Kemudian, identification (identifikasi) yang berarti ulasan terhadap isi dari karya 
tersebut sesuai dengan judul yang telah dibuat.  

Selanjutnya, summary of the work and evaluation (kesimpulan/ringkasan dan 
evaluasi) berisi pendapat yang sesuai dengan klasifikasi yang telah disusun. Pada 
bagian summary of the work and evaluation (kesimpulan/ringkasan dan evaluasi) juga 
berisikan komentar terhadap isi buku yang berupa kelebihan dan kekurangan dari 
keseluruhan isi buku. Terakhir, author and publisher (pengarang dan penerbit) 
berisikan tentang penulis buku, judul, dan penerbit sebagai keterangan dalam 
review. Ulasan yang dilakukan oleh siswa merupakan kegiatan pembelajaran teks 
ulasan terhadap struktur isi dan struktur fisik pada bacaan. Teks ulasan adalah 
sebuah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal (Kemdikbud, 
2014:114). Dalam hal ini, ulasan yang mengungkapkan kekurangan dan kelebihan 
dari struktur isi tulisan. Struktur teks ulasan yang digunakan siswa tidak jauh 
berbeda dengan Pardiyono, yakni orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 

Struktur teks ulasan cenderung membutuhkan pengungkapan pendapat 
yang sesuai dengan isi karya tulis yang diulas. Bagi siswa, kegiatan mengulas tidak 
mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Siswa juga mudah terperangkap pada 
tulisan yang menjadi bagian dari rujukan saja tanpa memberikan pendapat atau 
argumentasi sebagai pengulas tulisan tersebut. Kesulitan siswa dalam 
mengungkapkan kritikan dan pendapatnya dalam sebuah tulisan akan membuat 
siswa malas atau kesulitan menyelesaikan keseluruhan struktur ulasan pada sebuah 
bacaan. 

Sebelum melakukan kegiatan mengulas, siswa membutuhkan waktu untuk 
membaca dan memahami isi tulisan yang akan diulas. Siswa biasanya kurang teliti 
dalam kegiatan membaca atau mencari keunikan, kelebihan, dan kekurangan dalam 
sebuah tulisan. Disisi lain, kegiatan menulis dapat disamakan dengan sebuah 
perjalanan yang akan berhenti jika telah mencapai sebuah tujuan. Pada 
pelaksanaannya, siswa tidak mudah dalam menyelesaikan bagian-bagian dari teks 
ulasan.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diambil adalah hasil 
kegiatan menulis teks ulasan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 15 
Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yakni 
observasi, tes, dan angket. Hasil tes yang dilakukan berupa penugasan dalam 
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menulis ulasan. Selain itu, hasil tes akan didukung dengan pengamatan yang 
dilakukan pada proses pembelajaran dan angket yang diberikan siswa sebagai 
penilaian terhadap pelaksanaan serta hasil dari pembelajaran. 

 
METODE GI PADA PEMBELAJARAN MENULIS TEKS ULASAN 

Metode GI memiliki urutan yang sistematis dalam proses pelaksanaan. 
Menurut Uno dan Mohamad (2013:123) langkah pertama, siswa dapat dibagi 
menjadi kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Pembentukan 
kelompok dilakukan ketika memasuki kegiatan inti pembelajaran, siswa diminta 
untuk membentuk kelompok yang beranggotakan tiga sampai empat anak dalam 
satu kelompok. Kemudian, setiap kelompok diwakili satu siswa untuk menjadi ketua 
kelompok. Ketua kelompok bertugas untuk mewakili kelompoknya, seperti 
mengambil bahan bacaan sebagai bahan ulasan, mewakili kelompok dalam kegiatan 
presentasi, dan menertibkan anggota kelompoknya dalam sesi investigasi dan 
pengerjaan tugas. Hal ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab kepada siswa 
dalam melalui pengorganisasian kelompok-kelompok kecil.  

Langkah kedua menurut Rusman (2012:222) yakni, merencanakan tugas-
tugas belajar (direncanakan secara bersama-sama oleh para siswa dalam 
kelompoknya masing-masing, yang meliputi: apa-pembagian kerja; apa yang kita 
selidiki; untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi). Dalam hal ini, setiap kelompok 
memilih subtopik yang akan diinvestigasi. Pada pelaksanaannya, topik yang berbeda 
telah dipersiapkan agar siswa lebih fokus pada proses investigasi. Bacaan yang 
diberikan memiliki tema yang sama namun dengan topik-topik yang berbeda. 
Misalnya, bacaan yang diberikan bertema tentang narkoba. Kemudian, topik-topik 
yang diberikan kepada siswa untuk diinvestigasi ialah jenis-jenis narkoba, dampak 
buruk narkoba, kegunaan narkoba, dan sebagainya.   

Setelah setiap kelompok mendapatkan bacaan dengan topik yang berbeda, 
kemudian kegiatan menginvestigasi dilakukan. Pada proses pelaksanaan investigasi 
siswa mencari informasi, menganalisis isi, dan menyimpulkan hasil temuan dan 
setiap anggota harus berkontribusi dengan bertukar pikiran, berdiskusi, 
mengklasifikasikan, dan memadukan ide-ide yang dimiliki (Rusman, 2012:222). Pada 
mengulas bahan bacaan, setiap kelompok diminta mencari kelebihan, kekurangan, 
keunikan, dan pokok penting pada isi bahan bacaan yang diinvestigasi. Pada bacaan 
sastra seperti cerpen atau novel, siswa juga diminta untuk mencari unsur intrinsik 
dari karya tersebut. 

Selanjutnya, kenyajian hasil investigasi dengan melakukan kegiatan 
presentasi. Menurut Huda (2013: 294) pada tahap ini, semua kelompok menyajikan 
presentasinya atas topik-topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas 
saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tertentu. 
Pada pelaksanaan tahap ini, hasil investigasi yang telah dilakukan siswa 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok secara bergantian. Bila satu 
kelompok mempresentasikan hasil investigasinya maka kelompok lain mencatat 
informasi dari kelompok tersebut. Kegiatan mencatat informasi saat kegiatan 
presentasi bertujuan untuk menambah bahan ulasan karena setiap kelompok 
memiliki topik yang berhubungan. 

Pada tahap akhir, setiap kelompok menyusun teks ulasan sesuai dengan hasil 
investigasi dan informasi tambahan yang didapatkan pada tahap presentasi. Dalam 
proses menulis teks ulasan, satu kelompok mengerjakan satu hasil ulasan. Hal ini 
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dilakukan dengan cara pembagian pengerjaan masing-masing struktur teks ulasan. 
Sesuai dengan buku paket pegangan guru bahwa struktur teks ulasan, terdiri dari 
orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman (Kemdikbud, 2014:118). 
 Implementasi metode GI pada kegiatan menulis teks ulasan dapat 
dilaksanakan dengan baik bila setiap siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap 
kelompoknya. Rasa tanggung jawab dari setiap siswa berperan pada 
keterlaksanaannya setiap kegiatan metode group investigasi. Selain itu, guru juga harus 
melakukan instruksi dengan baik agar setiap siswa tidak mengalami kebingungan 
saat pergantian kegiatan dilakukan.   
 
PENGAPLIKASIAN METODE GI PADA KEGIATAN MENGULAS 
FIKSI 

Penggunaan metode GI pada pembelajaran sedikit berbeda dengan metode 
kooperatif yang lain. Perbedaan yang dimiliki metode GI adalah penggunaan bacaan 
yang memiliki tema sama dengan topik-topik yang berbeda. Menurut Rusman 
(2012:220) bahwa teknik kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam 
penelitian dan memperlihatkan kesuksesannya terutama untuk program-program 
pembelajaran dengan tugas-tugas spesifik. Tugas spesifik yang digunakan dengan 
metode GI mengarah pada teks yang berisi fakta-fakta. Misalnya, tema lingkungan 
sehat dengan topik-topik seperti kegiatan membuang sampah pada tempatnya, 
mencegah persebaran nyamuk Aedes Aegypti, menanam seribu pohon, dan lain-
lain.  

Selain itu, metode GI juga cocok digunakan dalam pembelajaran teks berita. 
Teks berita berisi fakta tentang peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang 
apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. 
Misalnya, tema bencana alam di kota Malang dengan topik bencana banjir, tanah 
longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Topik-topik yang berbeda namun dalam 
tema yang sama ini akan diinvestigasi dan hasilnya akan dipresentasikan. Dari 
pemilihan bacaan nonfiksi tersebut, presentasi akan membuat setiap kelompok 
merasa membutuhkan informasi dari kelompok lain yang akan membuat kegiatan 
pembelajaran menjadi hidup. Selain itu, setiap kelompok akan merasakan perasaan 
kompetitif dengan mencari secara lengkap setiap topik bacaan yang diinvestigasi. 

Metode GI yang lebih cocok dalam pembelajaran teks-teks nonfiksi juga 
memungkinkan penggunaannya dalam bacaan fiksi. Bacaan fiksi yang dipilih dengan 
menggunakan metode GI adalah kumpulan cerpen dari satu penulis. Bacaan fiksi 
yang digunakan pada penelitian ini adalah kumpulan cerpen berjudul Surat Kecil 
untuk Ayah yang ditulis oleh Boy Candra. Seluruh judul yang ada pada kumpulan 
cerpen Ayah ini memiliki tema tentang kasih sayang seorang ayah pada anaknya. 
Surat Kecil untuk Ayah pada pembelajaran ini menjadi tema yang besar. Sedangkan, 
cerpen-cerpen yang ada di dalamnya menjadi topik-topik yang akan diinvestigasi 
oleh setiap kelompok.     

Proses awal pelaksanaan metode GI dengan pemberian materi oleh guru 
mengenai unsur intrinsik cerpen. Dalam hal ini, akan membatu siswa dalam mencari 
keunikan, kelebihan dan kekurangan pada isi cerpen. Selanjutnya, siswa diintruksi 
untuk membentuk kelompok yang terdiri dari empat anggota dalam satu kelompok. 
Jumlah siswa dalam satu kelompok disesuaikan dengan jumlah struktur ulasan, 
yakni orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Setelah kelompok dibentuk, 
kemudian guru membagikan lembar fotocopy yang berisi cerpen-cerpen dari buku 
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kumpulan cerpen ―Surat Kecil Untuk Ayah‖. Setiap kelompok memiliki judul 
cerpen yang berbeda. Jadi, terdapat delapan cerpen yang akan diinvestigasi oleh 
setiap kelompok.  

Selanjutnya, guru meminta siswa membaca cerpen yang telah diterima 
bersama anggota kelompoknya. Lalu, guru meminta siswa untuk menginvestigasi 
cerpen yang telah dibaca dengan mencari unsur intrinsik cerita, kelebihan, 
kekurangan, dan pendapat siswa terhadap cerpen tersebut. Unsur intrinsik yang 
harus dicari oleh siswa, yakni tema, tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, 
dan amanat. Selain itu, siswa juga mengamati sampul buku yang akan dimasukkan 
pada ulasan. Mencari unsur intrinsik pada cerpen dilakukan dengan membagi setiap 
unsur kepada setiap kelompok. Hal ini dilakukan agar setiap anggota kelompok 
membaca secara utuh isi dari cerita. Setelah setiap anggota kelompok mencari unsur 
intrinsik, kelompok tersebut mendiskusikan hasil temuannya. Kemudian, membuat 
sinopsis cerita dan mencari keunikan atau poin penting dari cerita tersebut.     

Setelah siswa selesai menginvestigasi cerpen, kemudian siswa secara 
bergantian mempresentasikan hasil investigasi yang telah dilakukan. Tema yang 
sama pada semua kelompok menjadikan setiap kelompok membandingkan unsur 
intrinsik yang telah diinvestigasi. Selain itu, setiap kelompok juga dapat 
menyampaikan hal unik atau perbedaan analisisnya dengan analisis kelompok lain. 
Misalnya, terdapat beberapa unsur intrinsik yang tidak terdapat di dalam cerpen 
yang diinvestigasi, seperti latar waktu atau latar tempat dalam isi cerita. Perbedaan 
yang dimiliki setiap kelompok tersebut akan menjadi bahan dalam ulasan. Proses 
presentasi yang dilakukan pada metode GI ini bertujuan agar siswa memiliki rasa 
percaya diri dalam berbicara. Kepercayaan diri yang dimiliki siswa saat berbicara 
dilakukan dengan landasan yang benar dan memiliki materi yang kuat sebagai 
pedoman dalam berbicara. Informasi-informasi yang didapat setiap kelompok dari 
kegiatan presentasi ini akan menjadi materi tambahan dalam mengulas keseluruha 
isi buku kumpulan cerpen ―Surat Kecil Untuk Ayah‖. 

Setelah kegiatan presentasi berakhir, setiap kelompok diminta untuk 
membentuk kerangka ulasan sesuai dengan informasi-informasi dan hasil investigasi 
yang telah dilakukan. Kerangka ulasan ini dapat membantu siswa agar saling 
memahami ulasan yang dilakukan saat pembagian tugas mengulas dilakukan. 
Kemudian, guru meminta siswa untuk mulai mengulas mengenai cerpen tersebut 
sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Masing-masing anggota kelompok 
bertanggung jawab terhadap satu struktur yang harus diulas. Proses mengulas tetap 
dilakukan sesuai struktur teks ulasan. 

Dalam struktur orientasi, ulasan dapat berisi tentang gambaran umum 
mengenai isi dan fisik buku. Sinopsis yang telah dibuat dapat menjadi acuan dalam 
menulis isi orientasi. Pada struktur tafsiran, siswa dapat membahas keunikan dari 
segi cerita maupun dari unsur intrinsiknya. Keunikan isi dapat diketahui dari 
pemuncakan konflik dan resolusi yang ada pada cerita. Sedangkan, unsur intrinsik 
yang dimasukkan dalam struktur tafsiran ini, yakni penokohan, alur dan setting, serta 
sudut pandang pada cerita. Selanjutnya, struktur evalusi yang berisi tentang 
kelebihan dan kekurangan pada isi cerita dan wujud fisik buku. Pada tahap ini, 
penilaian dilakukan secara subjektif namun dengan membuktikannya dalam 
kutipan-kutipan cerita. Penilaian secara subjektif merupakan opini dari siswa sebagai 
pembaca. Penilaian secara subjektif yang dilakukan siswa, sebelumnya telah 
didiskusikan bersama kelompok. Kemudian, pada struktur rangkuman berisi 
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tentang kesimpulan dari keseluruahan isi cerita. Selain itu, amanat dari unsur 
intrinsik dapat menjadi bahan dalam menyimpulkan isi cerita. Amanat pada cerita 
menjadi keunggulan dalam ulasan tersebut sebagai bentuk persuasif. 

Setelah selesai mengulas secara terpisah, tiap kelompok melakukan diskusi 
terakhir untuk menggabungkan hasil pekerjaannya tersebut. Penggabungan isi 
ulasan dapat dilakukan dengan menuliskan kembali hasil tiap anggota kelompok dan 
melihat kekurangan atau menambahkan penghubung agar hasil ulasan menjadi utuh. 
Setelah proses penggabungan selesai, siswa juga harus mengecek kembali unsur 
kebahasaan pada ulasan yang telah ditulis. Unsur kebahasaan teks ulasan dalam 
buku paket, yaitu kata sifat dan kata sikap, kata benda dan kata kerja, metafora, dan 
jenis kalimat (Kemendikbud, 2014: 119). Pertama, kata sifat dan kata sikap adalah 
rupa atau keadaan yang terdapat dari sebuah bendah dan bersifat relatif, contohnya 
kata lembut, manis, cantik, dan sebagainya. Pada ulasan cerpen, kata sifat sering 
dugunakan sebagai bentuk penilaian terhadap karya tersebut. Kedua, kata benda 
adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep, contohnya 
kata ibu, ular, rumah, dan kebangsaan. Unsur kebahasaan kata benda merupakan 
penggunaan kata selalu digunakan dalam penulisan. Terutama pada kegiatan 
menulis ulasan.  

Kata kerja adalah kata yang menyatakan atau bermakna perbuatan dan 
proses, contohnya kata pergi, memasak, dan lain-lain. Kata kerja juga mendominasi 
kebahasaan dalam kegiatan menulis terutama menulis ulasan. Ketiga, metafora yang 
berarti kata kiasan yang melukiskan sebuah kata atau kalimat berdasarkan 
persamaan atau perbandingan, contohnya ―setelah kematian ayah, saat ini akulah 
tulang punggung keluarga‖, tulang punggung yang berarti pencari nafkah keluarga. 
Metafora pada kebahasaan teks ulasan merupakan kunci penting dalam mengulas 
karya sastra. Hal ini karena pada dasarnya karya sastra sering menggunakan metfora 
atau majas dalam membangun unsur kebahasaan cerita.  

Keempat, penggunaan kalimat kompleks (majemuk). Penggunaan kalimat 
majemuk pada ciri kebahasaan teks ulasan lebih diutamakan. Kalimat majemuk 
dalam teks ulasan terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk 
bertingkat. Kalimat majemuk setara menurut Alwi dkk. (2010:396) adalah 
koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai 
kedudukan yang setara dalam struktur konstituen kalimat. Dalam hal ini, berarti 
kalimat majemuk setara terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang memiliki 
kedudukan sama. Pada kalimat majemuk setara terdapat konjungsi yang digunakan 
yaitu, dan, serta, lalu, kemudian, tetapi, padahal, sedangkan, baik…, maupun…, tidak…, 
tetapi…, dan bukan lain…(Alwi dkk, 2010:408). Konjungsi tersebut merupakan ciri 
dari penggunaan kalimat majemuk setara yang menghubungkan kalimat atau klausa. 
Sedangkan, menurut Ramlan (2005:46) dalam kalimat luas yang setara klausa yang 
satu tidak merupakan bagian dari klausa lainnya; masing-masing berdiri sendiri-
sendiri sebagai klausa yang setara, yaitu sebagai klausa inti semua. Dalam hal ini, 
setiap klausa memiliki peran dan tingkatan yang sama. Contoh: Wajah anak itu 
pucat dan tubuhnya kurus kering. 

Selain kalimat majemuk setara, dalam teks ulasan juga menggunakan kalimat 
majemuk bertingkat. Menurut Alwi dkk. (2010:398) subordinasi menggabungkan 
dua klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk yang salah satu klausanya 
menjadi bagian dari klausa yang lain. Hubungan subordinasi tersebut menunjukkan 
adanya dua klausa atau kalimat dengan kedudukan berbeda yang disebut dengan 
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kalimat majemuk bertingkat. Sedangkan, menurut Ramlan (2005:47) dalam kalimat 
luas yang tidak setara klausa yang satu merupakan bagian dari klausa lainnya. 
Pernyataan ini berarti bahwa kalimat majemuk bertingkat memiliki dua klausa yang 
berbeda tingkatan dan salah satunya merupakan klausa inti. Menurut Alwi dkk 
(2010:400) kalimat majemuk bertingkat memiliki konjungsi yang cukup banyak, 
yaitu konjungtor waktu, konjungtor syarat, konjungtor pengandaian, konjungtor 
tujuan, konjungtor konsesif, konjungtor pembandingan kemiripan, konjungtor 
sebab atau alasan, konjungtor hasil atau akibat, konjungtor cara, dan konjungtor 
alat.  

Pertama, konjungtor waktu meliputi, setelah, sesudah sebelum, sehabis, sejak, 
selesai, ketika, tatkala, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, dan 
sampai. Kedua, konjungtor syarat memiliki kata hubung, yakni jika, kalua, jikalau, 
asal(kan), bila, dan manakala. Ketiga, konjungtor pengandaian memiliki kata hubung 
andaikan, seandainya, andaikata, dan sekiranya. Keempat, konjungtor tujuan meliputi 
kata agar, supaya, dan biar. Kelima, konjungtor konsesif yang memiliki konjungsi 
biarpun, meski(pun), sungguhpun, sekalipun, walaupun(pun), dan kendati(pun). Keenam, 
konjungtor pembandingan atau kemiripan yang terdiri dari kata seakan-akan, seolah-
olah, sebagaimana, seperti, sebagai, bagaikan, laksana, daripada, alih-alih, dan ibarat. Ketujuh, 
konjungtor sebab atau alasan memiliki kata hubung sebab, karena, dan oleh karena. 
Kedelapan, konjungtor hasil atau akibat, yaitu sehingga dan sampai(-sampai). Terakhir, 
konjungtor cara dan alat yang memiliki kata hubung yang sama, yakni dengan dan 
tanpa. Contoh: Dia mengakui bahwa dia mengagumiku. 

 
PENUTUP 

Kegiatan menulis dilakukan sebagai bentuk komunikasi tidak langsung 
antara penulis dengan pembaca. Kemudian, keterampilan menulis yang dilakukan 
dalam kegiatan mengulas dapat menjadi ketercapaian fungsi menulis sebagai bentuk 
komunikasi tidak langsung. Selain itu, tujuan dalam menulis ialah kegiatan 
membagikan informasi dan hiburan terhadap pembaca. Pembelajaran dengan 
memanfaatkan metode GI dapat menjadi alternatif yang baik dalam ketercapaian 
tujuan pembelajaran. Metode GI merupakan salah satu metode kooperatif yang 
memanfaatkan kelompok dalam menyelesaikan tugas menulis. Karakter metode 
belajar yang mengarahkan pada perilaku tanggung jawab yang menjadikannya poin 
penting pemilihan metode GI dalam pembelajaran. Penggunaan metode GI 
memiliki perbedaan dengan metode kooperatif yang lain. Metode GI menggunakan 
kegiatan berkelompok mulia dari awal pembelajaran inti hingga penyelesaian 
penulisan ulasan. Pembagian tugas secara berkelompok dilakukan pada kegiatan 
investigasi, presentasi hasil investigasi, dan proses teks ulasan.  
  Penggunaan metode GI juga dapat dilakukan pada pembelajaran menulis 
ulasan fiksi. Karakter penggunaan metode GI yang biasanya digunakan dalam 
bacaan nonfiksi ternyata dapat diterapkan pula pada bacaan fiksi. Terlebih lagi pada 
pembelajaran teks ulasan. Teks ulasan yang memiliki empat struktur dapat 
diselesaikan dengan membaginya secara berkelompok. Bacaan yang diulas pada 
pembelajaran ini ialah kumpulan cerpen karya Boy Candra. Pada kegiatan 
menginvestigasi, poin penting dalam mengulas cerpen adalah menganalisis unsur 
intrinsik cerpen. Kemudian, mencari keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang ada 
pada isi dan wujud fisik buku. Investigasi yang mendetai akan membantu siswa 
dalam melakukan presentasi antar kelompok. Kegiatan menulis ulasan pada cerpen 
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juga dilakukan dengan membagi tugas dengan membagi empat struktur teks ulasan. 
Proses diskusi setelah pembagian tugas menulis selesai dilakukan merupakan kunci 
dalam keberhasilan menulis teks ulasan. 
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Abstrak:  Fenomena  pergantian  kurikulum  itu,  di  satu  sisi  dipandang sebagai ikhtiar 
untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun, di sisi lain pergantian 
kurikulum tersebut tak jarang menimbulkan ketidaksiapan pada setiap aspek pembelajaran, 
utamanya bahan ajar. Kehadiran materi baru seperti teks anekdot dalam silabus, membuat 
pengajar kurang siap dalam pembelajaran. Kurikulum  2013  menimbulkan  persoalan  
bagi  tenaga  pengajar  dalam menyediakan teks anekdot yang benar-benar memenuhi 
kriteria bahan ajar. Oleh karena itu, peneliti berusaha membantu pengajar mencari 
alternatif bahan ajar lain selain yang terdapat pada buku ajar kurikulum 2013 agar pendidik 
tidak sembarangan menggunakan teks anekdot yang beredar di masyarakat. Nilai kearifan 
lokal yang terkandung dalam kearifan lokal akan menjadi pondasi dalam upaya 
membangun peserta didik yang bangga akan budaya bangsanya sendiri. Untuk itu, peneliti 
menggunakan metode Research and Development (R&D) dalam menciptakan   produk   pola   
pengembangan   bahan   ajar   teks   anekdot bermuatan kearifan lokal. Namun, materi 
teks anekdot bermuatan nilai ke arifa lokal belum cukup, materi tersebut harus dikemas 
dalam bentuk yang unik dan dekat dengan peserta didik. Oleh karena itu peneliti 
menganggap bahwa stand up comedy cocok untuk basis teks anekdot yang bermuatan 
kearifan lokal yang digunakan oleh guru, sehingga peneliti mengambil judul ―materi teks 
anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ 
Malang. 
 
Kata Kunci: teks anekdot, kearifan lokal, stand up comedy. 

 
 
PENDAHULUAN  

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 
adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat 
dalam rangka membantu peserta didik mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan 
oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum dan silabus, materi bahan ajar hanya 
dituliskan secara garis besar dalam bentuk ―materi pokok‖. Menjadi tugas guru 
untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang 
lengkap. Selain itu bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan 
masalah. Pemanfaatan yang dimaksud adalah bagaimana cara mengajarkannya 
yang ditinjau dari pihak guru dan cara mempelajarinya dari pihak peserta didik. 
Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah yang 
dimaksud meliputi  cara  penentuan  jenis  materi,  kedalaman,  ruang  lingkup,  
urutan  penyajian  dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran. 

Biasanya peserta didik dan guru cenderung menganggap sumber bahan 
ajar hanya dititikberatkan pada buku. Keberadaan buku memang sangat 
membantu dalam proses pembelajaran, namun  jangan  sampai hanya  
berpedoman  pada  buku.  Terlebih buku  yang digunakan guru dianggap masih 
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kurang, atau konteks kedalaman materi tidak sesuai dengan peserta didik. Maka 
dari itu seorang guru harus benar-benar memperhatikan isi materi ajar dan 
kebutuhan peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang digunakan oleh guru tidaklah 
mudah, dikarenakan banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama pada mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Materi pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang 
diajarkan harus betul-betul mampu mengembangkan kemampuan anak dalam 
menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. 

Pembelajaran bahasa yang baik adalah pembelajaran yang mampu 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  Peserta didik mampu 
menguasai pembelajaran  yang diberikan sesuai dengan harapan. Dengan 
demikian, target pembelajaran bahasa mengenai keterampilan berbahasa dapat 
tercapai. Menurut Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat 
komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening skills), (2) keterampilan 
berbicara (listening skills), (3) keterampilan membaca (reading skills), dan (4) 
keterampilan   menulis   (writing   skills).   Pembelajaran   bahasa   dibagi   menjadi   
empat keterampilan yaitu membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Empat 
keterampilan berbahasa tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu keterampilan yang 
bersifat reseptif dan keterampilan yang bersifat produktif. Keterampilan yang 
bersifat reseptif adalah keterampilan membaca dan menyimak. Sementara itu, 
keterampilan yang bersifat produktif adalah keterampilan menulis dan berbicara. 
Empat keterampilan tersebut disisipkan pada pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Dalam 
setiap kompetensi keterampilan tersebut peserta didik harus mencapai batas 
kriteria target ketuntasan minimal dalam belajar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 mempelajari teks 
yang berbeda- beda pada setiap KD yang telah ditetapkan di kurikulum 2013. 
Teks-teks tersebut terbagi pada kompetensi-kompetensi yang tertuang dalam 
silabus. Salah satu kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai dalam pelajaran 
bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas X MA Al 
Irtiqo‘ Malang adalah menulis teks anekdot. 

Penelitian  ini  didasarkan  pada  kenyataan  di  lapangan  bahwa  
kompetensi menulis peserta didik   pada materi teks anekdot kelas X MA Al 
Irtiqo‘ Malang rendah dan ada beberapa peserta didik yang tidak tuntas (tidak 
mencapai KKM) atau nilainya di bawah 75. Kenyataan  tersebut  disebabkan  
oleh  beberapa  hambatan  yang  datang  dari  guru  maupun peserta didik. 
Hambatan yang berasal dari peserta didik, yaitu (1) keseriusan  peserta didik pada 
pembelajaran menulis teks anekdot masih kurang; (2) peserta didik yang 
keseluruhan merupakan peserta didik laki-laki kurang tertarik untuk menulis; (3) 
peserta didik sering tertukar menempatkan  urutan  bagian  teks berdasarkan  
struktur;  (4) teks yang  dihasilkan peserta  didik  sering  tidak  lengkap  
strukturnya;  (5)  peserta  didik  sulit  mencari ide  yang menarik. 

Sementara  itu,  hambatan  yang berasal dari  guru,  yaitu  model  
pembelajaran  yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga peserta didik 
kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Permasalahan di atas yang paling 
dominan dalam pembelajaran, yaitu peserta didik kurang tertarik pada meteri 
teks anekdot dan sulit mencari ide yang menarik untuk ditulis dalam teks 
anekdot. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi   
atau   monoton   sehingga   peserta   didik   kurang   tertarik   dalam   mengikuti 
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pembelajaran. Proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila peserta 
didik menunjukkan ketertarikan atau bersikap aktif pada materi dan bahan ajar 
yang digunakan. Ramlah, Dani, dan Hamzah (2014:69) mengatakan keaktifan 
belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosi 
dan fisik. Peserta didik dapat dikatakan aktif apabila peserta didik terlibat secara 
optimal baik pikiran emosi ataupun tingkah lakunya selama pembelajaran. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dengan banyaknya peserta 
didik tidak tuntas pada  materi  teks anekdot  adalah dengan  menggunakan  
model  pembelajaran  yang menarik. Model pembelajaran yang menarik dapat 
membuat peserta didik tertarik terhadap pembelajaran materi teks anekdot. 
Model pembelajaran yang menarik salah satunya adalah materi teks anekdot yang 
digunakan harus bermuatan keraifan lokal dengan berbasis stand up comedy. 

Materi teks anekdot yang bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy 
diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi akan tetapi mampu 
meningkatkan kapabilitas peserta didik baik keterampilan yang bersifat reseptif 
maupun yang bersifat produktif. Penerapan materi teks anekdot yang bermuatan 
kearifan lokal berbasis stand up comedy, peneliti yakin akan mampu 
mengembangkan keterampilan reseptif  peserta didik dengan cara peserta didik 
akan mudah menangkap (membaca dan menyimak) kebiasaan- kebiasaan yang 
terjadi disekitarnya yang bermuatan kerarifan lokal karena memang permasalahan 
tersebut dekat dengan mereka. Peneliti juga yakin dengan materi teks anekdot 
yang bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy, akan mampu 
mengembangkan keteramplian produktif peserta didik dengan basis stand up 
comedy, yaitu menuliskan feomena-fenomena yang mengandung unsur kearifan 
lokal disekitarnya dan melatih keterampilan berbicara dengan cara stand up comedy. 

Peneliti  sebelumnya  pada  pembelajaran  menulis  teks  anekdot  SMA  
kelas  X, dilakukan oleh Ratih Purbayu Khoirotunnisa, (2015) dengan judul 
Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Anekdot dengan Menggunakan Gambar 
Karikatur untuk Peserta didik Kelas X SMA. Sebagai tugas Skripsi, Jurusan Sastra 
Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Tujuan penelitian dan 
pengembangan ini adalah (1) menghasilkan deskripsi isi bahan ajar menulis teks 
anekdot dengan menggunakan gambar karikatur untuk peserta didik kelas X 
SMA, (2) menghasilkan sistematika penyajian bahan ajar menulis teks anekdot 
dengan menggunakan gambar karikatur untuk kelas X SMA, (3) menghasilkan 
bahasa bahan ajar menulis teks anekdot dengan menggunakan gambar karikatur 
untuk peserta didik kelas X SMA, dan (4) menghasilkan tampilan produk bahan 
ajar menulis teks anekdot dengan menggunakan gambar karikatur untuk peserta 
didik kelas X SMA. 

Selain itu, Oktavia Era Iriana, (2017) dengan judul Pengembangan Bahan 
Ajar Menulis Teks Anekdot dengan Gambar Meme untuk Peserta didik Kelas X SMA. 
Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. 
Tujuan penelitian pengembangan ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan 
khusus. Tujuan penelitian secara umum, yaitu (1) menghasilkan produk bahan 
ajar dan (2) melaporkan hasil uji coba produk bahan ajar. Tujuan penelitian secara 
khusus, yaitu (1) menghasilkan deskripsi isi bahan ajar yang relevan dengan 
kompetensi dasar menulis teks anekdot, (2) menghasilkan sistematika penyajian 
bahan ajar yang sesuai dengan tahapan menulis teks anekdot, (3) menghasilkan 
penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah, komunikatif, dan santun untuk 
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peserta didik kelas X SMA, dan (4) menghasilkan tampilan bahan ajar yang 
menarik dan sesuai untuk  peserta didik kelas X SMA. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, p e r l u  dilakukan penelitian dengan 
judul ―Materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy 
untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang‖. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
terletak pada media  yang digunakan, yaitu penelitian pertama yang dilakukan 
oleh Ratih Purbayu Khoirotunnisa, (2015) penerapan menulis teks anekdot 
dengan menggunakan gambar karikatur, dan yang kedua dilakukan oleh Oktavia 
Era Iriana , (2017) pengajaran  menulis teks anekdot dengan gambar meme. Akan 
tetapi ketiga model pembelajaran menulis teks anekdot yang digunakan di atas 
kurang tepat untuk konteks saat ini yang mengedepankan nilai-nilai kearifan 
lokal dalam materi dan dari materi tersebut anak-anak dilatih untuk berbicara 
dengan basis stand up comedy. Penerapan materi teks anekdot bermuatan kearifan 
lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ lebih tepat untuk saat 
ini, dikarenakan meteri teks anekdot bermuatan kearaifan lokal dalam konteks 
sekarang sangat  tepat dan termasuk ikut berpartisiasi untuk menanamkan 
kebudayaan lokal Indonesia kepada peserta didik. Sedangkan dengan materi teks 
anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy sesuai dengan konteks 
dan minat anak muda sekarang. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil 
penelitian dengan judul ―Materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis 
stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‖. 

 

 
METODE 

Dalam  penelitian ini  penulis menggunakan  penelitian  Research  and  
Development (R&D). Menurut Sugiyono (2009:407) metode penelitian Research 
and Development yang selanjutnya akan disingkat menjadi R&D adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifan produk tersebut. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda 
atau perangkat keras (hardware), seperti buku, alat tulis, dan alat pembelajaran 
lainnya. Akan tetapi, dapat pula dalam bentuk perangkat lunak (software). Dalam 
pelaksanaan R&D, ada beberapa metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, 
evaluatif dan eksperimental. 

Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk 
menghimpun data  tentang  kondisi  yang  ada.  Metode  evaluatif  digunakan  
untuk  mengevaluasi  proses ujicoba pengembangan suatu produk. Metode 
eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. 
Oleh karena penelitian R&D memerlukan waktu yang  lama, untuk itu  penulis  
menggunakan   metode   ini   hanya   untuk   mengetahui   kemampuan 
pembelajar sebelum dan setelah menggunakan materi teks anekdot bermuatan 
kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang. Selain 
itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai 
data-data yang diperoleh dari kuesioner penilaian materi teks anekdot bermuatan 
kearifan lokal berbasis stand up comedy. 

Objek Penelitian, yaitu;   Pertama populasi, populasi adalah keseluruhan 
obyek penelitian yang bisa terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, 
nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu 
dalam suatu penelitian. Sugiyono (2009:117) memberikan pengertian bahwa 
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Figure 1 

 
 

 
 

 
 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Berdasarkan pendapat 
tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan yaitu bahwa populasi 
merupakan keseluruhan elemen yang telah ditetapkan menurut karakteristiknya 
untuk diteliti. 

Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek  peneliti  adalah  materi  teks  
anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy dan yang menjadi 
populasi penelitian adalah peserta didik kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang. Kedua 
adalah sampel, pengambilan sampel  dilakukan  untuk  menguatkan  informasi  
yang telah  didapat  sebelumnya.  Menurut Sugiyono (2009:118), sampel adalah 
sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh peserta didik kelas X 
MA Al Irtiqo‘ Malang. Adapun materi teks anekdot yang bermuatan kearifan 
lokal berbasis stand up comedy yang digunakan yaitu ada tiga cerita. Cerita 
pertama tentang ―Becak, Dilarang Masuk‖, kedua ―Cak Sakera (Orang Madura) 
Vs Orang Jawa‖, dan ketiga ―Cerita Lucu Si Kabayan Ngambil Nangka‖. 
 
Cerita pertama yaitu Becak, Dilarang Masuk 

 

 
 
 
 
 
 

 
Saat menjadi Presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri 

Pertahanan Mahfud MD tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan 
cerdik. Ceritanya ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki 
oleh polisi ketika melanggar rambu ―Becak dilarang masuk‖. Tukang becak itu 
masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam yang 
berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak.  ―Apa kamu tidak melihat gambar 
itu? Itu kan gambar becak tak boleh masuk jalan ini,‖ bentak Pak polisi. ―Oh saya 
melihat pak, tapi itu kan gambarnya becak kosong tidak ada pengemudinya. 
Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk,‖ jawab si 
tukang becak.―Bodoh, apa  kamu  tidak  bisa  baca?  Di  bawah  gambar  itukan  
ada  tulisan  bahwa  becak  dilarang masuk,‖ bentak Pak polisi lagi. ―Tidak pak, 
saya tidak bisa baca, kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti 
sampeyan, bukan jadi tukang becak begini,‖ jawab si tukang becak sambil 
cengengesan. 

 
Cerita Kedua Cak Sakera (Orang Madura) Vs Orang Jawa 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://kuceritalucu.blogspot.com/2013/10/cerita-lucu-si-kabayan.html
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Pagi hari... seorang dari jawa berwisata ke madura karena kelezatan satenya 
yang terkenal sampe ke pelosok negri bahkan ke manca negara.... 
tok tok tok tok................. 

 

seorang dari jawa itu pun menghampiri penjual sate sehingga terjadilah sebuah 
dialog yang belum pernah ada..... 
Orang jawa: "satenya ada pak?" 

 

Cak Sakera: " ye benyyak... masak tak nangaleh tak iye" 
 

Orang jawa:  " Kalau begitu Saya Beli satenya 1000 tusuk yah !!.." 
 

Cak Sakera: " Oh iya dek, pedes apa enggak? (dalam hati... wuah pesenah 
Bennyak reh!!..) 
 

Orang jawa: " sing ora pedas 529 tusuk, sing sedeng 321 tusuk, sisanya yg 
pedes.., Terus, sing ora pedes 117 tusuk bumbune kecap ora pake bawang, 204 
tusuk pake ati ora pake bawang, 52 tusuk yg bumbu kecap tadi ora pake 
lontong, sisane bumbu kacang ae. sing sedeng 124 tusuk pake kecap, 161 tusuk 
ora pake lontong, 21 ora pake ati, 23 tusuknya setengah mateng, yg pake 
lontong 15 tusuk gak pake bawang. Yg pedes 14 tusuknya gak pake lontong, 
bawangnya dibanyakin dan 28 tusuk setengah mateng, pake lontong, 
teruuuuus........" 
 

Cak Sakera: (Ambil Clurit ,,) "MARAH ACAROK BEIH LAH"  
 

Orang jawa: " AMPUN CAK " (KABURR) 
 
 
 
 
 

Cerita Ketiga  Si Kabayan Ngambil Nangka 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si Kabayan disuruh mengambil nangka oleh mertuanya. ―Yang tua ngambil 
nangkanya yah, Kabayan!‖ kata mertuanya. Pergilah si Kabayan ke kebun dengan membawa 
golok untuk mengambil nangka. Setelah sampai di kebun, si Kabayan tengak -tengok 
kanan- kiri mencari buah nangka yang besar. Akhirnya ia menemukan nangka yang sudah 
tua dan besar sekali. Diambillah buah nangka tersebut, setelah diangkat beratnya ngga 
ketulungan. Wah ngga bakalan ke angkat nih buah nangkanya,‖ Pikir si Kabayan. 
Akhirnya si Kabayan menghanyutkan buah nangka tersebut ke sungai. Hei.. nangka, kamu 
pulang duluanyah!‖ Kata si Kabayan kepada buah nangka. Setelah sampai di rumah, si 
Kabayan ditanya oleh mertuanya. ―Kabayan, dapat ngga buah nangkanya?‖ ―Ya dapat lah, 
sudah tua besar lagi buahnya.‖ Kata si Kabayan. ―Sekarang mana atuh buah nangkanya?‖ 
mertuanya bertanya. ―Aih, belum datang yah? Kan tadi teh dihanyutkan ke sungai, disuruh 
pulang duluan‖, kata si Kabayan. Ari kamu teh jadi orang bodo pisan Kabayan. Masa ada 
buah nangka bisa pulang sendirian!‖ Mertua si Kabayan jadi sewot dibuatnya. Wah, yang 

http://kuceritalucu.blogspot.com/2013/10/cerita-lucu-si-kabayan.html
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bodo mah buah nangkanya atuh, sudah tua ngga tahu jalan pulang,‖ Kata si Kabayan sambil 
ngeloyor pergi. 

 
Penelitian ini didesain sesuai dengan tahap-tahap penelitian studi kasus. 

Menurut Moleong (2006), tahap-tahap penelitian studi kasus adalah sebagai 
berikut; (1) tahap pra lapangan,  (2)  tahap  penelitian,  (3)  tahap  analisis  data,  
dan  (4)  tahap  pelaporan  hasil penelitian. tahap pra lapangan mencakup 
kegiatan; (1) studi literatur,   (2) observasi pendahuluan, dan (3) penyusunan 
instrumen.   tahap penelitian terdiri dari kegiatan :(1) wawancara, (2) observasi 
non partisipatif, (3) studi dokumen.   tahap analisis data meliputi kegiatan: (1) 
pengelompokan dan pengorganisasian data, (2) analisis data secara kuantitatif dan 
kualitatif, tahap terakhir adalah penyusunan dan pelaporan hasil penelitian. 

 
Tindakan yang dilakukan  untuk memecahkan  masalah terkait  kemampuan  

dan minat peserta didik belajar tentang teks anekdot adalah dengan penggunaan 
materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas 
X MA Al Irtiqo‘ Malang. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang  yang berjumlah tujuh belas peserta didik, peserta 
didik laki-laki  terdiri dari delapan peserta didik, sedangkan peserta didik putri 
terdiri dari sembilan peserta didik. 

Penerapan materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand 
up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang dilakukan dalam 2 kali pertemuan, 
dengan langkah- langkah sesuai dengan taksonomi Bloom revisi terbaru, melalu 
enam tahap yaitu, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mencipta. 

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur   keberhasilan 
penelitian ini adalah  besarnya  jumlah  peserta  didik  yang  dapat  mencapai  
kriteria  ketuntasan  minimal sebesar  80%  dari  jumlah  peserta  didik  
keseluruhan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu: (1) wawancara,   
(2) observasi/ pengamatan langsung, (3) tes dan (4) dokumentasi.   Sesuai data 
yang dikumpulkan, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1) format 
wawancara  (2) format observasi, (3) rubrik penilaian, (4) soal-soal tes dan (5) 
dokumentasi dengan menggunakan foto atau video. 

 
Indikator-indikator  yang  menjadi  tolak  ukur  pencapaian  peningkatan  

materi  teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk 
kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang yaitu,   pertama dari ranah pengembangan cerita 
teks anekdot, terdiri dari (1)tema menarik,   (2) struktur teks anekdot tergarap 
dengan baik, dan (3) mengandung unsur kebahasaan teks anekdot.   Indikator 
kedua dari ranah kandungan nilai-nilai kearifan lokal dalam teks anekdot, terdiri 
dari: (1) nilai kearifan lokal yang mampu mengembangkan dari ranah psikologi 
peserta didik peserta didik,   (2) nilai kearifan lokal yang mampu 
mengembangkan dari ranah kognitif peserta didik, dan (3) nilai kearifan lokal 
yang mampu mengembangkan dari ranah sosial peserta didik. Sedangkan 
Indikator ketiga atau indikator yang dari ranah menyampaikan hasil teks anekdot 
peserta didik dengan stand up comedy, terdiri dari:   (1) penguasaan materi,  (2 )gaya 
berbicara,        dan (3) isi materi teks anekdot yang disampaiakan. 
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Data yang telah  terkumpul dianalisis secara kuantitatif (penilaian hasil) 
dan kualitatif (penilaian proses) dengan menggunakan rumus prosentase 
keberhasilan tindakan. Hasil peningkatan kompetensi peserta didik dalam 
memahami materi teks anekdot dengan menggunakan materi teks anekdot 
bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas  X  MA  Al  
Irtiqo‘  Malang  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  yang 
didasarkan pada hasil evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar, baik secara 
individual (≥75) maupun klasikal (≥80%). 

 
Adapun rencana pembelajaran yang akan dilakukan sebanyak dua kali 

pertemuan sebagai berikut. 
Pertemuan ke-1 (sebelum menggunakan teks anekdot berbasis stand up 
comedy) 

 

 

Tahapan 
 

Bentuk Kegiatan 
 

Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 

1.   Seorang peserta didik memimpin doa dengan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
2.   Bersama guru  siswa  melihat tayangan gambar lucu, 

unik atau konyol yang bisa mengarah ke anekdot. 
3.   Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan 
manfaatnya bagi kehidupan. 
4.   Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
kegiatan yang akan dilakukan. 
5.   Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang 
akan digunakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 menit 
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Inti 

Mengamati 
1.    Membaca contoh teks anekdot yang ada di 
dalam buku paket 

2.    Mencermati uraian yang berkaitan dengan 
struktur isi teks anekdot (abstrak, orientasi, 
krisis, respon, dan coda) 

3. Mengamati uraian yang berkaitan dengan 
ciri kebahasaan yang digunakan pada teks 
anekdot 

Menanya 
1.    Mempertanyakan uraian yang berkaitan 
dengan struktur isi teks anekdot yang dibaca. 
2. Membuat pertanyaan yang berhubungan 

dengan isi teks anekdot. 
Mengeksplorasi/menalar 

1.    Menemukan struktur isi teks anekdot 
2.    Menemukan ciri bahasa isi teks anekdot 
3. Mendiskusikan hasil temuan terkait 

dengan struktur isi dan cirri bahasa 
teks anekdot 

4. Mendiskusikan kata, istilah, 
ungkapanteks anekdot. teks anekdot 
(pertanyaan retoris, proses material, 
dan konjungsi temporal) secara 
kelompok. 

2. Peserta didik mendiskusikan dan 
menyimpulkan makna kata, istilah, 
ungkapan teks anedot dalam diskusi kelas 
dengan saling menghargai. 

Mengkomunikasikan 
1. Mengomunikasikan dan saling menilai 

kebenaran/ketepatan kesimpulan antar 
kelompok. 

2. Mempresentasikan isi kata, istilah, dan 
ungkapan teks anekdot 

3. Menanggapi presentasi teman/kelompok lain 
secara santun 

 
 

70 menit 
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 Mengasosiasi 
1. Peserta didik mendiskusikan dan 

menyimpulkan hasil temuan terkait dengan 
struktur isi (abstrak, orientasi, krisis, respon, 
dan coda) dan ciri bahasa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Penutup 

1.   Guru memberi penguatan tentang materi yang baru 
dipelajari 

2.   membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 
3.   refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
4.   merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

tugas kelompok/ perseorangan (jika diperlukan). 
5.   Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
6.   Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum difahami 
7.   Guru mengingatkan siswa untuk selalu mencari bahan 

literasi yang bisa dibaca pada esok hari saat mengawali 
pelajaran 

8.   Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran 
kemudian salam‘  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 menit 

 
 

Pertemuan ke-2 (menggunakan teks anekdot berbasis stand up comedy) 
 

Tahapan Bentuk Kegiatan Alokasi Waktu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 

1.   Seorang peserta didik memimpin doa dengan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

2.   Bersama guru  siswa  melihat tayangan gambar 

lucu, unik atau konyol yang bisa mengarah ke 

anekdot. 
3.   Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan 

manfaatnya bagi kehidupan. 
4.   Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

kegiatan yang akan dilakukan. 
5.   Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang 

akan digunakan. 
 
 

10 menit 
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Inti 

Mengamati 
 Peserta   didik   Membaca   teks   anekdot   yang 

disediakan guru dengan judul ―Becak, Dilarang 
masuk‖ 

 Peserta  didik  mencoba  menemukan  pengertian 
dan ciri-ciri teks anekdot 

 Peserta didik mencoba menemukan struktur  isi 
teks anekdot 

 Peserta   didik   mencoba   menemukan   kaidah 
kebahasaan  yang digunakan 

 Peserta  mencoba  uraian  tentang  nilai  kearifan 
lokal   yang   terkandung   dalam   teks   berjudul 
―Becak, dilarang masuk‖. 

Menanya 
 Peserta didik menanyakan mengenai stuktur teks 

anekdot yang belum dimengerti pada teks yang 
berjudul ―Cak sakera (orang Madura) Vs Orang 
Jawa‖. 

 Peserta   didik   menanyakan   mengenai   Kaidah 
kebahasaan teks anekdot yang belum dimengerti 
pada  teks  yang  berjudul  ―Cak  sakera  (orang 
Madura) Vs Orang Jawa‖. 

  Peserta   didik    menanyakan   mengenai    nilai 
kearifan  lokal  teks  anekdot  yang  belum 
dimengerti pada teks yang berjudul ―Cak sakera 
(orang Madura) Vs Orang Jawa‖. 

  Guru    menjawab    pertanyaan    tentang    nilai 
kearifan lokal yang terkandung dalam teks anekdot 
berjudul ―Cak sakera (orang Madura) Vs 
Orang Jawa‖. 

70 menit 
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 Mengumpulkan Informasi 
 Peserta   didik   membentuk   kelompok   dengan 

beranggotakan 5 siswa 
     Peserta   didik   (kelompok)   menganalisis   tek 

anekdot  yang  berjudul  ―Si  Kabayan  Ngambil 
Nangka‖ berdasarkan struktur isi, kaidah 
kebahasaan, dan nilai kearifan yang terkandung 
dengan cermat. 

Mengasosiasikan 
 Peserta  didik  menemukan    isi    teks  anekdot 

berdasarkan  aspek  struktur  isi,  kaidah 
kebahasaan, dan nilai kearifan yang terkandung 
dengan cermat. 

 Setelah itu, peserta didik mencipta sebuah teks 
anekdot secara individu. 

Mengomunikasikan 
 Peserta   didik   mempresentasikan   hasil   analisis 

dengan rasa percaya diri secara kelompok 
 Peserta didik mendengarkan umpan balik penguatan 

dari guru 
Mencipta 

 peserta   didik   mencipta    sebuah    teks   anekdot 
bermuatan kearifan lokal secara individu. 

 Setelah  itu,  Peserta  didik  mempresentasikan  hasil 
cipta teks anekdot dalam bentuk stand up comedy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Penutup 

1.   Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 

2.   Guru    melakukan    penilaian    dan/atau    refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

3.   Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran, 

4.    Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk tugas kelompok dan menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

5. Guru   menutup   pelajaran   dengan   mengucapkan 
salam. 

10 menit 

 

 

HASIL 
 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, alokasi waktu setiap pertem uan 
adalah 2 jam pelajaran (@ 45 menit).  Topik/tema yang dibahas adalah mata pelajaran Bahasa 
Indonesia dengan   materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk 
kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang dengan jumlah peserta didik sebanyak tujuh belas peserta 
didik. 

Pertama, dari ranah pengembangan cerita teks anekdot, terdiri dari (1)tema menarik, (2) 
struktur teks anekdot tergarap dengan baik, dan (3) mengandung unsur kebahasaan teks 
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No 

 

 

NAMA 

 
 

Pelaku/Tokoh 

 
 

Peristiwa/Alur 

 
 

Latar 

 
 

KKM 

 
 

* 20% 50% 30% 75% 

 
 

I 

 
 

II 

 
 
III 

 
 

IV 

 
 

I 

 
 

II 

 
 
III 

 
 

IV 

 
 

I 

 
 

II 

 
 
III 

 
 

IV 

1 Adhilla Nanda 

Fitrah Ilham 

5 5 5 15 20 10 15 45 10 10 10 30 80% T 

2 Aulia Nur Aqila 3 2 1 6 15 10 15 40 5 5 10 20 55% B T 

3 Fayza Putri Azizah 5 3 2 10 17 8 15 40 10 5 10 25 70% BT 

4 Hamim Jazuli 5 3 2 10 15 10 15 40 5 5 10 20 65% B T 

5 Miftahul Rizqi 3 2 1 6 10 15 10 35 5 5 10 20 45% B T 

6  

Muhammad 
5 5 5 15 20 10 15 45 7 8 10 25 75% T 

 

anekdot.  Indikator kedua dari ranah kandungan nilai-nilai kearifan lokal dalam teks anekdot, 
terdiri dari: (1) nilai kearifan lokal yang mampu mengembangkan dari ranah psikologi peserta 
didik peserta didik,  (2) nilai kearifan lokal yang mampu mengembangkan dari ranah kognitif 
peserta didik, dan (3) nilai kearifan lokal yang mampu mengembangkan dari ranah sosial peserta 
didik. Sedangkan Indikator ketiga atau indikator yang dari ranah menyampaikan hasil teks anekdot 
peserta didik dengan stand up comedy, terdiri dari:   (1) penguasaan materi,  (2 
)gaya berbicara,       dan (3) isi materi teks anekdot yang disampaiakan. 

 

Berdasarkan hasil obervasi dan analisis terhadap   peningkatan kompetensi dan 
kapabilitas    selama  proses  pembelajaran  materi  teks  anekdot  bermuatan  kearifan  lokal 
berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang menunjukkan nilai keberhasilan 
sebesar  100%  dengan  kriteria  keberhasilan  sangat  baik.    Berdasarkan  hasil observasi dan 
analisis terhadap peningkatan kompetensi dan kapabilitas peserta didik pada materi teks anekdot  
mengalami perkembangan yang sangat baik setelah menggunakan materi teks anekdot bermuatan 
kearifan lokal pada kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang   dalam proses pembelajaran. Hasil penilaian 
dilaksanakan dengan cara membandingkan nilai peserta didik sebelum dan setelah implementasi 
materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al 
Irtiqo‘ Malang  . 
1. Hasil  belajar  peserta  didik  sebelum  implementasi  materi  teks  anekdot  bermuatan 

kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang 

 
Tabel 1. Hasil belajar peserta didik sebelum implementasi materi teks anekdot 

bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk 
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No 

 

 

NAMA 

 
 

Pelaku/Tokoh 

 
 

Peristiwa/Alur 

 
 

Latar 

 
 

KKM 

 
 

* 20% 50% 30% 75% 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

1 Adhilla Nanda 

Fitrah Ilham 

10 5 5 20 20 15 15 50 10 10 10 30 100% T 

2 Aulia Nur Aqila 10 5 5 20 15 10 15 40 5 5 10 20 80% T 

3 Fayza Putri Azizah 10 5 5 20 17 8 15 40 10 10 10 30 90% T 

4 Hamim Jazuli 10 5 5 20 15 10 15 40 10 5 10 25 85% T 

 

 

 Fadhilah               

7 Muhammad 
Kafabihi 

5 3 2 10 10 10 10 30 5 5 10 20 65% B T 

8 Munawaroh 5 5 5 15 20 10 15 45 10 10 10 30 80% T 

9 Reyhan Rubi 
Saputra 

3 2 1 6 15 10 15 40 5 5 10 20 55% BT 

10 Titik Nurdemianti 5 3 2 10 17 8 15 40 10 5 10 25 70% BT 

11 Winta Yulfi Karisna 5 3 2 10 15 10 15 40 5 5 10 20 65% BT 

12 Izza Aqlia Nurfahma 3 2 1 6 10 15 10 35 5 5 10 20 45% BT 

13 Aulia Aninda 
Rahmalita Shofah 

5 5 5 15 20 10 15 45 7 8 10 25 75% T 

14 Firda Maya Safrina 5 3 2 10 10 10 10 30 5 5 10 20 65% BT 

15 Muhammad Faqih 
Abdul Aziz 

5 3 2 10 10 10 10 30 5 5 10 20 65% BT 

16 Nailul Ishmah Al- 
Ishlahiyyah 

5 5 5 15 20 10 15 45 10 10 10 30 80% T 

17 Nasit Kamal 
Dzilfikar 

3 2 1 6 15 10 15 40 5 5 10 20 55% BT 

 

 
2. Hasil  belajar  peserta  didik  sesudah  implementasi  materi  teks  anekdot  bermuatan 

kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang . 

 
Tabel 2. Hasil belajar peserta didik sesudah implementasi materi teks anekdot 

bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo’ 
Malang 
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5 Miftahul Rizqi 10 5 5 20 10 15 10 35 5 5 10 20 75% T 

6 Muhammad 
Fadhilah 

10 5 5 20 20 10 15 45 10 10 10 30 95% T 

7 Muhammad 
Kafabihi 

10 5 5 20 15 15 10 40 10 5 10 25 85% T 

8 Munawaroh 10 5 5 20 20 15 15 50 10 10 10 30 100% T 

9 Reyhan Rubi 
Saputra 

10 5 5 20 15 10 15 40 5 5 10 20 80% T 

10 Titik Nurdemianti 10 5 5 20 17 8 15 40 10 10 10 30 90% T 

11 Winta Yulfi Karisna 10 5 5 20 15 10 15 40 10 5 10 25 85% T 

12 Izza Aqlia Nurfahma 10 5 5 20 10 15 10 35 5 5 10 20 75% T 

13 Aulia Aninda 
Rahmalita Shofah 

10 5 5 20 20 10 15 45 10 10 10 30 95% T 

14 Firda Maya Safrina 10 5 5 20 15 15 10 40 10 5 10 25 85% T 

15 Muhammad Faqih 
Abdul Aziz 

10 5 5 20 15 10 15 40 10 5 10 25 85% T 

16 Nailul Ishmah Al- 
Ishlahiyyah 

10 5 5 20 10 15 10 35 5 5 10 20 75% T 

17 Nasit Kamal 
Dzilfikar 

10 5 5 20 20 10 15 45 10 10 10 30 95% T 

 Prosentase 
keberhasilan peserta 
didik 

   20%    41,17    25,58 86,76%  

 
Keterangan (*) : 
Indikator Pengembangan Cerita Teks Anekdot 20%; 
I          : tema menarik 
II         : struktur teks anekdot 
III        : unsur kebahasaan teks anekdot 
IV       : jumlah  skor diperoleh peserta didik dari indikator pengembangan cerita teks anekdot 
Indikator Nilai-Nilai Kearifan Lokal  dalam Teks Anekdot 50%; 
I          : nilai budaya 
II         : nilai sosial 
III        : nilai kepercayaan 
IV       : jumlah skor diperoleh peserta didik dari indikator nilai-nilai kearifan lokal  dalam teks 
anekdot 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

89 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra UM 

 

 

No 

 

 

NAMA 

 
 

Pelaku/Tokoh 

 
 

Peristiwa/ 

Alur 

 
 

Latar 

 
 

KKM 

 
 

* 

20% 50% 30% 75% 

I II I II I II I II 

1 Adhilla Nanda 

Fitrah Ilham 

15% 20% 45% 50% 30% 30 80% 100%  

2 Aulia Nur Aqila 6% 20% 40% 40% 20% 20% 55% 80%  

3 Fayza Putri Azizah 10% 20% 40% 40% 25% 30% 70% 90%  

4 Hamim Jazuli 10% 20% 40% 40% 20% 25% 65% 85%  

5 Miftahul Rizqi 6% 20% 35% 35% 20% 20% 45% 75%  

6 Muhammad 

Fadhilah 

15% 20% 45% 45% 25% 30% 75% 95%  

7 Muhammad 

Kafabihi 

10% 20% 30% 40% 20% 25% 65% 85%  

8 Munawaroh 15% 20% 45% 50% 30% 30% 80% 100%  

9 Reyhan Rubi 

Saputra 

6% 20% 40% 40% 20% 20% 55% 80%  

10 Titik Nurdemianti 10% 20% 40% 40% 25% 30% 70% 90%  

11 Winta Yulfi 

Karisna 

10% 20% 40% 40% 20% 25% 65% 85%  

 

Indikator Menyampaikan Hasil Teks Anekdot Peserta didik dengan Stand Up Comedy 
30% 
I          : penguasaan materi 
II         : gaya bicara 
III        : Isi materi teks anekdot yang disampaikan. 

 

IV       : jumlah skor diperoleh peserta didik dari indikator menyampaikan hasil teks anekdot peserta 
didik dengan stand up comedy 

 
T         : tuntas 
BT      : belum Tuntas 

 

3. Perbandingan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah implementasi materi teks 
anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al 
Irtiqo‘ Malang 

 
Tabel 3. Perbandingan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah 

implementasi materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up 
comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo’ Malang 
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12 Izza Aqlia 
Nurfahma 

6% 20% 35% 35% 20% 20% 45% 75%  

13 Aulia Aninda 
Rahmalita Shofah 

15% 20% 45% 45% 25% 30% 75% 95%  

14 Firda Maya Safrina 10% 20% 30% 40% 20% 25% 65% 85%  

15 Muhammad Faqih 
Abdul Aziz 

10% 20% 30% 40% 20% 25% 65% 85%  

16 Nailul Ishmah Al- 
Ishlahiyyah 

15% 20% 45% 35% 30% 20% 80% 75%  

17 Nasit Kamal 
Dzilfikar 

6% 20% 40% 45% 20% 30% 55% 95%  

 prosentase 
keberhasilan 
peserta didik 

10,29% 20% 39,11% 41,17 22,94% 25,58 65,29% 86,76%  

 

 

Keterangan (*) : 
I : perolehan nilai peserta didik sebelum implementasi materi teks anekdot bermuatan 

kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang. 
II: perolehan  nilai  peserta  didik  setelah  implementasi  materi  teks  anekdot  bermuatan 

kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang. 
 
 

Berdasarkan pada perbandingan kedua hasil belajar peserta didik tersebut diatas, 
menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada umumnya terjadi peningkatan  dengan 
implementasi materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy untuk kelas X 
MA Al  Irtiqo‘ Malang ini. Hal ini menujukkan bahwa penggunaan  materi teks anekdot 
bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy  mempunyai pengaruh terhadap proses 
pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, yaitu meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam 
hal kompetensi menulis teks anekdot dan menyampaikannya dalam stand up comedy. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap peningkatan kompetensi menulis teks 
anekdot dengan   mengkonstruksi sebuah teks anekdot dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan 
lokal  dengan basis stand up comedy, selama proses pembelajaran diketahui bahwa seluruh  
indikator  mengalami    peningkatan  kompetensi  pada  materi  teks  anekdot  sudah berjalan   
dengan sangat baik, peserta didik terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
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Hasil analisis dan evaluasi   hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah 
implementasi materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy, 
terlihat bahwa penerapan materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis 
stand up comedy   dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi  
peserta didik pada materi teks anekdot. 

Hasil belajar peserta didik ditinjau dari ranah pengembangan cerita teks 
anekdot menunjukkan bahwa sebelum implementasi materi teks anekdot 
bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy, dalam proses pembelajaran,   
prosentase kriteria ketuntasan minimum klasikal belum tercapai,   hal ini 
disebabkan peserta didik kurang mengerti dan memahami materi yang diberikan 
guru dan sulit menuangkan ide serta sulit menyampaikan atau menceritakan hasil 
tulisan teks anekdot yang dibuat, karena materi dan media pemnelajaran bersifat 
konvensional dan membosankan. 

Setelah implementasi materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis 
stand up comedy,  presentase  kriteria  ketuntasan  nilai  minimal  klasikal  telah  
memenuhi  standar penilaian yang telah ditetapkan, yaitu 80%.   Hal ini 
mengindikasikan bahwa implementasi materi  teks anekdot  bermuatan  kearifan 
lokal  berbasis  stand  up  comedy,    dalam  proses pembelajaran dapat meningkatkan 
kompetensi pada materi teks anekdot. 

Hasil  belajar  peserta  didik  ditinjau  dari  ranah  kandungan  nilai-nilai  
kearifan  lokal dalam teks anekdot   menggambarkan bahwa terjadi peningkatan 
hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah   implementasi materi teks anekdot 
bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy. Hal ini berarti, materi teks 
anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy  yang digunakan dapat 
meningkatkan kompetensi  peserta didik pada materi teks anekdot. 

Hasil belajar ranah   mengembangkan menyampaikan hasil teks anekdot 
peserta didik dengan stand up comedy juga mengalami peningkatan dari sebelum 
diimplemetasikannya materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up 
comedy dan setelah diimplementasikan materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal 
berbasis stand up comedy, hal ini menggambarkan bahwa melalui materi teks anekdot 
bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy dapat meningkatkan kompetensi 
peserta didik pada materi teks anekdot. 

Dari  hasil belajar secara  keseluruhan (ranah  pengembangan  cerita,  ranah  
nilai-nilai kearifan lokal dan ranah   menyampaikan hasil teks anekdot peserta 
didik dengan stand up comedy) diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah 
peserta didik yang memenuhi keriteria ketuntasan belajar minimal. Hal ini 
menggambarkan bahwa dengan diimplementasikannya  materi  teks  anekdot  
bermuatan  kearifan  lokal  berbasis  stand  up comedy  ternyata  dapat  meningkatkan  
jumlah  peserta  didik  yang  mencapai  nilai  kriteria 
Standar Ketuntasan Minimal dalam belajar. Peningkatan hasil belajar peserta didik 
seperti diungkapkan di atas, memberikan gambaran bahwa melalui implementasi 
materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy dalam proses 
pembelajaran akan meningkatkan kompetensi peserta didik pada materi teks 
anekdot dengan memerhatikan indikator-indikator pencapaian pada teks anekddot. 

 

SIMPULAN 
Implementasi materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy 
berjalan dengan baik dan dapat mengoptimalkan gaya belajar peserta didik sehingga 
terjadi peningkatan hasil belajar pada materi teks anekdot. Implementasi materi teks 
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anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy   dapat membuat peserta 
didik menjadi antusias ditandai adanya interaksi yang baik antara guru dan peserta 
didik kemudian adanya ketergantungan positif sesama peserta didik dan peserta 
didik lebih mudah memahami materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal 
berbasis stand up comedy kelas X   MA Al Irtiqo‘ Malang. Pembelajaran dengan 
materi teks anekdot bermuatan kearifan lokal berbasis stand up comedy dapat 
meningkatkan kompetensi peserta didik dalam materi teks anekdot bermuatan 
kearifan lokal berbasis stand up comedy kelas X MA Al Irtiqo‘ Malang. 
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Surel: andriadani@gmail.com 

 
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenalkan model 
pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah dalam proses 
pembelajaran. Model pembelajaran sejatinya harus memudahkan 
proses pembelajaran baik bagi guru ataupun bagi siswa dalam 
menerima materi pembelajaran. Model pembelajaran SAVI 
berbasis lingkungan sekolah lebih menekankan pada keaktifan 
dan kreatifitas siswa yang dihasilkan melalui pengamatan terhadap 
lingkungan. Melalui model pembelajaran SAVI berbasis 
lingkungan sekolah juga dapat menumbukan kecintaan siswa 
terhadap lingkungan sekitarnya. Model ini merupakan adaptasi 
dari model pembelajaran SAVI. Selain itu dalam artikel ini 
dijabarkan penggunaan model pembelajaran SAVI berbasis 
lingkungan sekolah dalam KI dan KD Kurikulum 2013. 
 
Kata Kunci: model SAVI, lingkungan,kurikulum 2013. 

 
Dinamika perkembangan pembelajaran di Indonesia tidak lepas dari peran 

guru dalam melaksanakan pembelajaran.Keberhasilan proses pembelajaran tidak 
terlepas dari kemampuan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran. 
Model pembelajaran yang baik akan memfokuskan pada bagaimana siswa terlibat 
dalam proses pembelajaran secara efektif. Pengembangan model pembelajaran yang 
tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 
memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan kreatif sehingga siswa dapat 
meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Oleh karena itu, peranan guru dalam 
menentukan model yang akan digunakan pada proses pembelajaran menjadi hal yang 
sangat penting. 
Ketepatan pemilihan model pembelajaran akan berdampak pada keberhasilan belajar 
siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu 
desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. 
Suprijono (2012: 46) menyatakan bahwa model pembelajaran ialah pola yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 
tutorial. Dari pengertian model pembelajaran tersebut, model pembelajaran dapat 
dipahami sebagai suatu desain, pola atau rancangan yang digunakan sebagai pedoman 
dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Hal itu dilakukan untuk menciptakan 
suasana yang menunjang agar siswa merasa bebas untuk merespon secara alami dan 
teratur, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Karena itu, pengkajian 
pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi hal yang perlu dilakukan, agar 
sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 
pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan pembentukan sikap 
dan keyakinan peserta didik (Susanto, 2013: 19). Komalasari (2013: 3) juga 
menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan 
pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar 
pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. 
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Pengetahuan kini telah menjadi lebih kompleks dan khusus; cepat atau lambat, 
individu akan menghadapi masalah membuat pilihan-pilihan antara baik pendidikan 
berkualitas tinggi, dengan melekat komponen ―klasik‖ dan pondasi yang solid 
pengetahuan profesional, atau minimum yang akan memastikan status sosial dan 
keberhasilan dalam masyarakat(Bagdasar‘ian, 2009). Knewstubb (2014) menjelaskan 
bahwabelajar siswa dan pengajaran akademik dipengaruhi oleh konsepsi faktor 
seperti pengetahuan, belajar, mengajar, dan disiplin. Akibatnya, pendekatan belajar 
dan mengajar dengan cara yang berbeda menghasilkan mengajar dan belajar hal-hal 
yang berbeda pula. Kadengye, Ceulemans, and Noortgate (2014) juga menambahkan 
bahwa kemajuan belajar seseorang adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat lingkungan 
belajar, sifat-sifat orang, dan interaksi antara kedua hal tersebut. 

Pembelajaran suatu kegiatan yang dirancang oleh guru agar siswa melakukan 
kegiatan belajar, untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Dalam 
merancang kegiatan pembeajaran ini, seorang guru semestinya memahami 
karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, yang ingin dicapai atau kompetensi yang 
harus dikuasai siswa. Selain itu materi ajar yang akan disajikan dan cara yang 
digunakan terus mengemas penyajian materi, serta penggunaan bentuk dan jenis 
penilaian yang akan dipiih untuk melakukan pengukuran terhadap ketercapaian 
tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dimiliki siswa juga merupakan hal 
yang sangat penting. Semua hal tersebut dapat dibentuk dalam sebuah skenario 
pembelajaran yang nantinya dapat mengarahkan siswa kepada tujuan pembelajaran 
yang diinginkan. 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam 
pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik.Kurikulum 
2013 mempunyai tema yakni menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 
inovatif, dan berkarakter melalui penguatan sikap kognitif, afektif dan psikomotor 
yang terintegrasi. Nilai karakter dan kompetensi adalah yang mendasari 
pengembangan kemampuan peserta didik yang lain, seperti kemampuan sikap 
(attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) (Mulyasa, 2013). 
Pembelajaran Kurikulum 2013 menekankan nilai sikap/karakter kepada peserta didik, 
membangun keterampilan yang dimiliki siswa dalam mencipta dan berinovasi lebih 
produktif, serta membangun pengetahuan dari pengalaman peserta didik. 

Telah diketahui bersama bahwa pembelajaran yang dibutuhkan saat ini adalah 
pembelajaran yang mendorong dinamika pembelajaran interaktif, membuka nalar 
berfikir, membawa pencerahan para peserta didik, yang bermuara pada pematangan 
intelektual dan keagungan moral. Salah satunya adalah dengan cara belajar 
menganalisis, sehingga siswa lebih aktif dan mampu lebih produktif dalam 
mengembangkan ide-ide yang dimiliki. Menurut Copperman, Beeri, dan Ben-zvi 
(2007) terdapat dua tingkat model analisa belajar yaitu tingkatan dinamis dan 
tingkatan fungsional.Tingkat dinamis yang menggambarkan tahap peserta didik alami 
ketika mereka mencoba untuk belajar konsep baru atau memecahkan masalah. 
Tingkatan fungsional digunakan untuk menggambarkan aliran pengetahuan antara 
peserta dan objek dalam proses pembelajaran. Menurut UU No. 20 tahun2003 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pembelajaran yang diharapkan sekarang ini 
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adalah pembelajaran yang tidak lagi bergantung pada guru aktif melainkan berpusat 
pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan pola pikir yang dimiliki. 

Menurut Hamalik (2005: 84) pembelajaran klasikal yang didominasi oleh guru 
mengakibatkan siswa kurang mencerna materi secara aktif dan konstruktif dimana 
siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan kurang aktif dalam proses 
pembelajaran, sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil belajar siswa. Untuk 
mengatasi hal ini, guru diharapkan dapat mengembangkan suatu model pembelajaran 
yang dapat memotivasi dan mengaktifkan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu 
alternatif pembelajaran Kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan 
pengenalan lingkungan berdasarkan contoh yang kongkrit atau nyata sehingga 
permasalahan yang timbul dari aktivitas siswa dan hasil belajar peserta didik dapat 
teratasi. 

Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah kemampuan 
guru dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan variasi model pembelajaran. 
Guru sebagai pengelola, motivator, pembimbing, fasilitator, dan juga sebagai pelaku 
asessment yang baik dituntut untuk mampu mengembangkan atau menumbuhkan 
motivasi siswa dalam belajar, agar pembelajaran tersebut dapat dicerna dengan baik. 
Guru sebagai fasilitator harus senantiasa memfasilitasi peserta didik dengan berbagai 
model pembelajaran untuk memudahkan dalam memahami pelajaran dan juga dapat 
menarik minat siswa untuk belajar. Model pembelajaran bertujuan untuk menjadikan 
siswa aktif, kreatif, produktif, inovatif dan berkarakter dan menyenangkan. 

Model pembelajaran SAVI singkatan dari Somatic, Auditori, Visual dan 
Intektual. Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar 
haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Meier (2002: 91) 
menyatakan bahwa model pembelajaran SAVI merupakan suatu pendekatan 
pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 
dan penggunaan semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam ―SAVI‖ adalah 
somatik, auditori, visual dan intelektual. Keempat unsur ini harus ada dalam peristiwa 
pembelajaran, sehingga belajar bisa optimal. 

Salah satu faktor kondisi yang di perlukan siswa dalam belajar adalah faktor 
internal dan fakor eksternal siswa, faktor internal siswa seperti peningkatan prestasi 
belajar siswa sebagai hasil belajar terdahulu sedangkan faktor eksternal siswa 
merupakan sarana pendukung seperti aspek benda yang dirancang. Siswa dapat 
belajar paling baik dalam lingkungan fisik, emosi, dan sosial yang positif, yaitu 
lingkungan yang tenang sekaligus mengugah semangat ada rasa keutuhan, keamanan, 
minat dan kegembiraan sangat penting untuk mengoptimalkan 
pembelajaran.berdasarkan uraian diatas maka suasana belajar dikatan baik apabila 
didukung dengan keadaan yang positif dan ada minat dari pembelajar sehingga dapat 
mengoptimalkan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan 
sebuah lingkungan belajar yang mampu menarik rasa keingintahuan dan keaktifan 
siswa. Lingkungan terdekat yang dapat dijadikan sarana pembelajaran adalah 
lingkungan sekolah. Sukmadinata (2009: 164) menyatkan bahwa lingkungan sekolah 
juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu sarana dan pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar, berbagai kegiatan kurikuler, dan lain sebagainya. Ia jugamenambahkan 
bahwa lingkungan sekolah memegang perananan penting bagi perkembangan belajar 
para siswanya. Melalui lingkungan yang akrab dengan siswa makaakan memudahkan 
siswa dalam menuangkan ide/gagasana salah satunya dalam bentuk tulisan. 
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Menulis merupakan aktivitas kreatif yang melahirkan pikiran/gagasan dan 
perasaan dalam bentuk sebuah tulisan. Sukino (2009: 3) menyatakan bahwa menulis 
kreatif adalah aktivitas menuangkan gagasan secara tertulis atau melahirkan daya cipta 
berdasarkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan dalam teks. 
Alasan seseorang menulis adalah untuk membahasakan ide kreatif yang muncul di 
dalam pikirannya. Nurhadi (2010: 17) menyatakan bahwa ada tiga alasan seseorang 
menulis, yaitu alasan personal, alasan profesional, dan alasan sosial kemasyarakatan. 
Alasan personal berupa pelepasan ide kreatif, seperti menulis karya puisi, menulis 
cerpen, dan menulis novel. Alasan profesional misalnya menulis surat dinas, menulis 
laporan, dan menulis berita. Alasan sosial kemasyarakatan misalnya berkomunikasi 
melalui surat, membuat dokumentasi perjanjian, dan mengirim sms. Alasan tersebut 
yang memotivasi seseorang untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis. 
 
PENGERTIAN, PRINSIP, DAN CIRI-CIRI MODEL PEMBELAJARAN 
1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya 
peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, melalui penambahan 
komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian 
tujuan dalam pembelajaran (Rusman, 2012: 11). Pengembangan model dapat 
diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi 
secara beijenjang kepada situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun 
keadaan yang lebih baik. Pendapat lain diungkapkan oleh Akbar & Sriwiyana (2010: 
151-152) yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah langkah-langkah 
pembelajaran dan perangkatnya (seperangkat langkah-langkah pembelajaran) untuk 
mencapai tujuan pembelajaran atau pola yang diikuti untuk merancang pembelajaran.  

Pengembangan artinya diarahkan pada suatu program yang telah atau sedang 
dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Hal ini seiring dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Adimiharja dan Hikmat (dalam Sugiarta 2007: 24) bahwa 
pengembangan meliputi kegiatan pengaktiikan sumber, memperluas kesempatan, 
mengakui keberhasilan, dan mengintegrasikan kemajuan. Pengembangan model baru 
disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan program yang baru dilaksanakan, 
kebutuhan individu atau kelompok, dan disesuaikan dengan perkembangan dan 
perubahan lingkungan belajar warga belajar. 

Model-model desain pembelajaran yang dikenal yang dikemukakan oleh para 
ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model 
berorientasi pada kelas, model sistem, produk, model prosedural dan model holistik. 
Model yang berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran 
level mikro kelas. Model berorientasi pada produk dan perkembangan teknologi dan 
informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang 
pendidikan, merupakan suatu upaya yang menjembatani masa sekarang dan masa 
yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan yang cenderung 
mengejar efisiensi dan efektifitas. 

Pembaharuan mengiringi berputarnya roda kehidupan yang tak henti-
hentinya mengalami perubahan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. 
Kebutuhan akan layanan individual terhadap peserta didik dan perbaikan kesempatan 
belajar bagi mereka, telah menjadi pendorong utama timbulnya pembaharuan 
dihidang pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu 
mengantisipasi perkembangan tersebut dengan terus menerus dengan mengupayakan 
suatu program yang sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan zaman, 
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kondisi dan kebutuhan peserta didik.Setiap perubahan kurikulum tentu membawa 
karakteristik tersendiri.Terutama model pembelajaran yang diterapkan pada 
kurikulum yang baru tersebut. Model adalah prosedur yang sistematis tentang pola 
belajar untukmencapai tujuan belajar serta sebagai pedoman bagi pengajar dalam 
merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Adapun yang dimaksud dengan model pembelajaran menurut (Joyce 
dkk,2011: 7) adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 
pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 
tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 
didalamnya, kurikulum, silabus, buku siswa, buku guru, film, komputer dll. 

Dengan demikian, para peserta didik merasa tertarik dan mudah menyerap 
pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan karena pembelajaran yang diberikan 
guru sangat menarik dan menyenangkan. Hal tersebut senada dengan apa yang 
diungkapkan Soekamto dalam (Trianto, 2009: 22) bahwa model pembelajaran adalah 
kerangka konseptual melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 
pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 
aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar 
merupakan kegiatan yang bertujuan yang tertata secara sistematis. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 
belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 
dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar. Model pembelajaran 
mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur:  

a. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya; 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai); 

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil; dan 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 
tercapai (Trianto 2009: 23) 

Menurut Arrends (2001: 24), menyeleksi enam model pengajaran yang sering dan 
praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, pengajaran langsung, 
pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan 
diskusi kelas. Jadi, model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan 
sebagai pedoman dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 
belajar dan aktivitas dalam belajar. Pembelajaran akan tertata secara sistematis dan 
peserta didik dapat belajar dengan maksimal. 
 
2. Prinsip Model Pembelajaran 

Mengembangkan sebuah model pembelajaran harus memperhatikan prinsip-
prinsip model pembelajaran. Terdapat beberapa konsep untuk menjelaskan model 
pembelajaran yang dikemukakan oleh Joice & Weil (1980: 14-17), yaitu: (a) syntax, 
yaitu menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yan dilakukan; (b) social system, 
adalah menggambarkan peran dan hubungan siswa dengan guru; (c) principles of rection, 
menggambarkan bagaimanan seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan 
merespon siswa; (d) support system, menjelaskan tambahan segala sarana, bahan, alat, 
atau lingkungan belajar yangmendukung pembelajaran; (e)instructional and naturant 
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effects, menjelaskan akibat/hasil belajar yang diperoleh secara langsung berdasarkan 
tujuan yang menjadi sasaran (instructional effects)dan hasil belajar di luar yang menjadi 
sasaran pembelajaran yang biasanya datang dari pengalaman hasil penerapan model 
pembelajaran (naturant effect). 

Karakteristik dan prinsip model pembelajaranmenurut (Syaefudin, 2009: 162-
164) terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 
menggunakan model pembelajaran kontekstual. Pertama, Pembelajaran merupakan 
proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activting knowledge), artinya apa yang 
akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan 
demikian pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang memiliki 
keterkaitan antara yang satu dengan yamg lainnya. Kedua,Pembelajaran kontekstual 
adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring 
knowledge).Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran 
dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 
Ketiga,Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan yang 
diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan 
cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya dan 
berdasarkan tanggapan tersebut. Keempat, Mempraktikkan pengetahuan dan 
pengalaman tersebut (applying knowledge)artinya pengetahuan dan pengalaman yang 
diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak 
perubahan tingkah laku yang diperolehnya dari pengetahuan. Kelima, Melakukan 
refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 
 
3. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri, karena model pembelajaran ini 
berbeda dengan strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Menurut Rusman (2011: 136) 
mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran sebagai berikut: (a) berdasarkan teori pendidikan 
dan teori belajar dari para ahli tertentu; (b) mempunyai tujuan pendidikan tertentu, (c) dapat 
dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas, (d) memiliki bagian-bagian 
model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax), adanya prinsip reaksi, 
sistem sosial, dan sistem pendukung; (e) memiliki dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang 
dapat diukur dan dampak pengiring; (f) membuat persiapan mengajar (desain instruksional) 
dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. 
 
MODEL PEMBELAJARAN SAVI 

Model pembelajaran ini merupakan adaptasi dari model pembelajaran SAVI 
(Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual). Pembelajaran dengan pendekatan SAVI 
adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua 
alat indra yang dimiliki siswa. Istilah  SAVI sendiri bermakna gerakan tubuh (hands-
on, aktivitas fisik) dimana belajar dengan mengalami dan melakukan; bermakna 
bahwa belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, 
presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi; bermakna 
belajar haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambarkan, 
mendemonstrasikan, membaca menggunakan media, dan alat peraga; dan intelektual 
yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berfikir (minds-
on), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakan melalui 
bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, 
memecahkan masalah, dan menerapkan (Suyatno, 2009: 65). 
Pembelajaran SAVI dapat direncanakan dalam empat tahap:  
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1) Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan) 
Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan positif 
mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam 
situasi optimal untuk belajar. Secara spesifik meliputi hal-hal berikut. 

a) memberikan sugesti positif  
b) memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa 
c) memberikan tujuan yang jelas dan bermakna  
d) membangkitkan rasa ingin tahu  
e) menciptakan lingkungan fisik yang positif. 
f) menciptakan lingkungan emosional yang positif 
g) menciptakan lingkungan sosial yang positif 
h) menenangkan rasa takut 
i) menyingkirkan hambatan-hambatan belajar 
j) banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah 
k) merangsang rasa ingin tahu siswa   
l) mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal.  

 
2) Tahap Penyampaian (kegiatan inti) 
Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menemukan materi belajar yang 
baru dengan cara menari, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindera, dan 
cocok untuk semua gaya belajar.Hal- hal yang dapat dilakukan guru adalah sebagai 
berikut. 

a) uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan 
b) pengamatan fenomena dunia nyata  
c) pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh  
d) presentasi interaktif  
e) grafik dan sarana yang presentasi brwarna-warni  
f) aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar  
g) proyek belajar berdasar kemitraan dan berdasar tim  
h) latihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok)  
i) pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual  
j) pelatihan memecahkan masalah 

 
3) Tahap Pelatihan (kegiatan inti) 
Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap 
pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara.Secara spesifik, yang 
dilakukan guru diantaranya sebagai berikut. 

a) aktivitas pemrosesan siswa  
b) usaha aktif atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali  
c) simulasi dunia-nyata  
d) permainan dalam belajar 
e) pelatihan aksi pembelajaran 
f) aktivitas pemecahan masalah 
g) refleksi dan artikulasi individu 
h) dialog berpasangan atau berkelompok 
i) pengajaran dan tinjauan kolaboratif 
j) aktivitas praktis membangun keterampilan  
k) mengajar balik 
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4) Tahap Penampilan Hasil (kegiatan penutup) 
Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menerapkan dan memperluas 
pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar 
akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat.Hal –hal yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut. 

a) penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera  
b) penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi  
c) aktivitas penguatan penerapan 
d) materi penguatan prsesi 
e) pelatihan terus menerus  
f) umpan balik dan evaluasi kinerja  
g) aktivitas dukungan kawan 
h) perubahan organisasi dan lingkungan yang mendukung. 

 
5) Langkah-Langkah Model Pembelajaran SAVI 

1) Siswa  membaca  materi  pelajaran  yang  akan  dipelajari  dengan suara keras 
(A) 

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 4-5 anggota pada setiap kelompok 
(S) 

3) Siswa/ setiap kelompok mengamati media gambar yang diberikan oleh guru 
dan mendiskusikannya (V) 

4) Setiap kelompok mmendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya di depan siswa 
yang lain sesuai dengan  materinya (I) 
 
 

6) Kelebihan dan Kekurangan Model SAVI 
Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam suatu peristiwa 

pembelajaran. Siswa dapat meningkatkan kemampuan intelektual mereka 
memecahkan masalah jika mereka secara simultan menggerakkan sesuatu atau 
somatik untuk menghasilkan piktogram atau pajangan tiga dimensi atau visual sambil 
membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan atau auditori. Menggabungkan 
keempat modalitas belajar dalam satu peristiwa pembelajaran adalah inti dari 
pembelajaran multi indrawi. 

 
Kelebihan Model SAVI 

Menurut teori dan hasil penelitian, ada beberapa kelebihan dari model SAVI 
antara lain sebagai berikut. 

1) Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan 
gerak fisik dengan aktivitas intelektual; 

2) Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik dan efektif; 
3) Mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan 

psikomotor siswa; 
4) Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui pembelajaran secara 

visual, auditori dan intelektual. 
Kekurangan Model SAVI 

Model SAVI juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. 
1) Model ini sangat menuntut adanya guru yang sempurna sehingga dapat 

memadukan keempat komponen dalam SAVI secara utuh; 
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2) Penerapan model ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana 
pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga 
memerlukan biaya pendidikan yang sangat besar. Terutama untuk pengadaan 
media pembelajaran yang canggih dan menarik. Ini dapat terpenuhi pada 
sekolah-sekolah maju (Meier, 2002: 91-99). 

 
MODEL PEMBELAJARAN SAVI BERBASIS LINGKUNGAN SEKOLAH 

Model pembelajaran menurut Trianto (2007: 1) adalah suatu perencanaan 
atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
kelas.Jihad dan Haris (2010: 25) menambahkan bahwamodel pembelajaradalah suatu 
rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi 
siswa, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dan dalam rencana pengajaran. 
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa model pembelajaran menekankan 
pada pola atau rencana yang digunakan untuk menyusun proses pembelajaran 
berdasarkan kurikulum dan materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

Model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah adalah model 
pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, kebersamaan baik antara siswa 
dengan siswa maupun siswa dengan guru, dan kekreatifan dalam membuat sebuah 
karya. Semua hal tersebut beracuan pada aktivitas yang dilakukan di luar kelas dan 
memanfatkan semua alat indra (lingkungan sekitarsiswa). Oleh karena itu, model 
pembelajaran ini memfokuskan siswa untuk lebih mengenal hal-hal yang ada di 
lingkungannya melalui pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif di lingkungan baik 
sekolah maupun rumah akan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap 
lingkungan di sekitarnya. 
1. Tujuan Model Pembelajaran 

Sebuah kondisi dimana modeller (seorang ilmuwan atau orang lain) dipandang 
sukses adalah bahwa ia memiliki tujuan yang jelas dalam memproduksi model. Dalam 
rangka untuk menghasilkan model, Anda harus memiliki tujuan model yang jelas. 
Anda harus tahu di mana konteks model itu akan digunakan. Hal ini penting untuk 
diingat, bahwa ide-ide Anda harus mencoba untuk menjelaskan dan mengekspresikan 
kepada mereka dengan cara yang jelas. Modellerjuga harus berangkat untuk 
mengkomunikasikan ide-ide kepada khalayak yang ditetapkan, kepada orang-orang 
yang karakteristiknya dikenal.Misalnya, tergantung pada tingkat pengetahuan orang-
orang, kepada siapa model yang akan disajikan memungkinkan untuk menghasilkan 
model yang berbeda. Orang (memproduksi model) harus berpikir tentang semua 
kesulitan yang mungkin harus dihadapi orang lain ketika mencoba untuk memahami 
model (Justi and Gilbert, 2002).  

Setiap model pembelajaran mempunyai tujuan khusus yang membantu siswa 
lebih memahami materi yang akan diajarkan. Seperti halnya model-model lain, model 
pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah juga memiliki tujuan yang 
membantu siswa cepat dalam memahami materi  yang diajarkan. Oleh sebab itu, 
tujuanmodelpembelajaran ini lebih menekankan pada kemampuan siswa, (1) untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, (2) mendekatkan siswa 
dengan lingkungan di sekitarnya, (3) melalui diskusi siswa diharapkan meningkatkan 
kebersamaan dan menumbuhkan sikap social baik dengan sesama teman sekelas 
maupun dengan gurunya, dan (4) siswa mampu menciptakan sebuah hasil berupa 
karya. 
2. Karakteristik Model Pembelajaran 
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Karakteristik model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolahsangat 
ditekankan pada kemampuan siswa, karakteristik tersebut di antaranya sebagai 
berikut. 

a. Menekankan pada siswa aktif dan kreatif. 
b. Peran guru  sebagai fasilitator  dan pembimbing siswa dalam belajar. 
c. Menekankan pada proses belajar, bukan hasil belajarnya. 
d. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 
e. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 
f. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 
g. Menekankan pada penggunaan seluruh alat indra dalam proses pembelajaran. 
h. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. 
i. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 
j. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan 

pemahaman baru yang didasari pada pengalaman nyata. 
 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran 
Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan 
sekolah dipaparkan sebagai berikut. 

a. Kelebihan model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah 
Terdapat beberapa kelebihan dalam model pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut. 

1) Pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. 
2) Siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. 
3) Menumbuhkan kecintaan akan lingkungan sekitar. 
4) Pemahaman materi lebih maksimal dengan memanfaatkan seluruh alat 

indra. 
5) Menumbuhkan sikap sosial dan kebersamaan antar siswa dan guru. 

 
b. Kelemahan model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, di 
antaranya sebagai berikut. 

1) Menuntut guru yang kreatif untuk menciptakan materi pembelajaran yang 
menarik. 

2) Membutuhkan tenaga lebih bagi guru dalam menyiapkan proses 
pembelajaran. 

3) Guru hanya sebagai pembimbing, bukan sebagai pemberi materi. 
4) Memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan 

bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. 
4. Sintaks dan Langkah-Langkah 
 Adapun sintak dan langkah-langkah dalam model pembelajaran SAVI 
berbasis lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 
 

Sintaks Langkah-langkah pembelajaran 

Fase 1 : Apersepsi 
Memaparkan pengetahuan 
awal 

- Menerimasugestipositif/motivasi. 

- Mengetahuitujuanyang akan dicapai dalam proses 
pembelajaran. 

- Memaparkanapayangmerekaketahuitentangmateri yang akan 
diajarkan. 

Fase 2 : Aktif  
Menggali informasi atau 

- Siswa mencari lebih mendalam tentang materi yang diajarkan 
melalui buku di perpustakaan/internet. 
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materi - Siswa memerhatikan video tentang materi yang diajarkan. 

- Siswa menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami 
mengenai materi yang diajarkan. 

Fase 3 : Diskusi 
Menyusun teks bersama 
 

- Setelah memahami materi, siswa lalu dibagi dalam kelompok 
yang terdiri dari dua orang. 

- Dengan kelompoknya siswa mengamati hal-hal yang ada di 
sekitar sekolah dengan bimbingan guru. 

- Bersama temannya siswa membuat karya dari hal yang diamati. 

- Karya yang dibuat harus berdasarkan pada materi yang 
dipelajari. 

- Hasil dari diskusi kemudian dipresentasikan oleh anggota 
kelompok. 

- Kelompok lain menanggapi atau memberi komentar tentang 
karya yang dibuat. 
 
 

Fase 4: Kreatif 
Menyusun teks mandiri 

- Siswa ditugaskan membuat karya berdasarkan apa yang diamati 
di sekitar rumah secara mandiri. 

- Pada pertemuan selanjutnya masing-masing siswa memaparkan 
hasil pengamatan untuk dinilai. 

Fase 6: Menyimpulkan 
Merangkum hasil 
pembelajaran 

- Siswa menanyakan materi pembelajaran yang belum dipahami. 

- Siswbersama-samamerangkum materi yang telah dipelajari 
tentang teks eksplanasi. 

 
 
PENUTUP 
 Model pembelajaran merupakan salah satu hal yang harus dikuasai guru. 
Melalui model pembelajaran yang baik maka akan dihasilkan pembelajaran yang 
menarik dan mudah untuk dipahami siswa. Salah satu model pembelajaran yang 
diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam memperoleh proses pembelajaran 
yang baik adalah melalui model pembelajaran SAVI berbasis lingkungan sekolah. 
Dengan model pembelajaran tersebut selain menumbuhkan pribadi yang aktif dan 
kreatif, kecintaan akan lingkungan juga diharapkan dapat tumbuh terutama di 
lingkungan sekitar siswa baik di sekolah atau di rumah. Oleh karena itu penting 
kiranya bagi guru dalam bagaimana memilih model pembelajaran yang sesuai dan 
memudahkan bagi siswa serta juga mudah digunakan bagi guru dalam mengajarkan 
materi pembelajaran. 
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Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pengembangan model SPCK 
(Simak, Petakan, dan Ceritakan Kembali). Penerapan model SPCK difokuskan 
untuk pembelajaran berbicara yang diintegrasikan dengan ketrampilan menyimak 
pada materi teks anekdot. Sesuai namanya, model SPCK ini dikembangkan untuk 
membantu guru dalam membelajarkan keterampilan menceritakan kembali teks 
anekdot yang disimak. Oleh karena itu, dalam penerapannya model ini memerlukan 
sarana pendukung seperti contoh bentuk atau macam-macam peta konsep yang 
dapat digunakan. Selain itu, sebagai bahan simakan diperlukan audio atau audio 
visual mengenai teks anekdot.  
Kata Kunci: model SPCK, model mnemonik, peta konsep 

 
Pembelajaran merupakan kegiatan membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 
pendidikan (Sagala, 2012:61). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan dari 
pembelajaran adalah terwujudnya efesiensi dan efektifitas kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh peserta didik. Model adalah objek atau konsep yang digunakan untuk 
merepresentasikan sesuatu hal (Al-Tabany, 2015:23). Model pembelajaran merupakan 
konsep yang digunakan oleh guru untuk merepresentasikan suatu bentuk pengajaran 
sebagai sarana penyampai materi.  

Menurut Joyce, dkk. (2009:7), model pembelajaran merupakan rencana atau 
pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi 
instruksional, dan memandu proses pengajaran di luar kelas atau di latar yang 
berbeda. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan cara yang disajikan oleh guru 
dalam serangkaian aktivitas pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan 
pembelajaran. Suatu model pengajaran merupakan gambaran suatu lingkungan 
pembelajaran, yang juga meliputi perilaku seseorang sebagai guru saat model tersebut 
diterapkan (Joyce dkk., 2009:30). Model pembelajaran dapat memudahkan guru 
untuk menyampaikan materi. Siswa pun demikian, melalui penggunaan model 
pembelajaran oleh guru, mereka dapat terbantu untuk memahami materi yang 
disampaikan.  

Pelaksanaan pembelajaran di kelas perlu memperhatikan keragaman 
karakteristik siswa yang memiliki perbedaan sifat dan perilaku antara siswa satu 
dengan lainnya. Namun, terlepas dari keragaman individu yang dimaksud, hal 
tersebut justru dapat dijadikan sebagai acuan untuk menemukan perubahan ke arah 
satu tingkat lebih tinggi dan realisasi tujuan belajar yang digerakkan oleh aktivitas 
linguistik yang dapat berupa tindakan berbicara, membutuhkan sesuatu saat 
berbicara, mengekspresikan emosi dan gagasan, dan lain-lain (Northover, dkk., 
1995:319). Selanjutnya, Talbert & McLaughlin (2002:327) mengungkapkan bahwa 
guru yang pandai mengkolaborasikan berbagai tipe pengajaran dapat menjadi harapan 
tinggi bagi siswa dan sekolah untuk berinovasi saat berada di kelas karena memiliki 
komitmen kuat terhadap profesi mengajarnya.  

Guru yang baik adalah guru yang menyajikan materi, memodelkan pola 
bahasa, mengajukan pertanyaan, dan memberi umpan balik pada siswa tentang 
kebenaran jawaban mereka atas pertanyaan yang diajukan (Sollars & Pumfrey, 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

86 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

1999:142). Selain itu, Nemerzitski, dkk. (2013:399) mengatakan bahwa guru yang 
inovatif adalah guru yang mampu memberi siswa model dan alat pembelajaran baru 
yang tidak biasa untuk kegiatan pembelajaran dan dengan demikian, dapat 
menumbuhkan kreativitas siswa untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan asli dari 
proses belajar. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan pembelajaran dalam Bahasa 
Indonesia yang dapat divariasikan guru untuk siswa mengenai aktivitas berbicara yang 
dapat mewadahi keberagaman karakteristik siswa yang dapat diwujudkan dengan 
pengembangan model berkaitan dengan keterampilan berbicara. 

Pengembangan model SPCK adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk membantu guru berinovasi dalam mengajarkan materi tertentu pada 
matapelajaran Bahasa Indonesia. Model SPCK merupakan kepanjangan dari kegiatan 
Simak, Petakan, dan Ceritakan Kembali. Model ini yang digunakan untuk membantu 
guru mengajarkan keterampilan berbicara pada materi teks anekdot.  

Berdasarkan pemaparan di atas, pada artikel ini akan dipaparkan (1) hakikat 
model SPCK, (2) sintaks model SPCK, (3) konteks pemakaian dan sarana 
pendukung, dan (4) contoh aplikasi model SPCK. Selanjutnya, pemaparan mengenai 
empat hal tersebut akan disajikan dalam bentuk subtopik-subtopik berikut ini. 
 
HAKIKAT MODEL SPCK 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) landasan teoretis model 
SPCK, (2) tujuan model SPCK, (3) karakteristik model SPCK, dan (4) kelebihan dan 
kelemahan model SPCK. Berikut ini penjelasan mengenai poin-poin yang dimaksud. 

 
Landasan Teoretis Model SPCK 

Model pembelajaran SPCK adalah model pembelajaran yang menerapkan 
kegiatan ―Simak, Petakan, dan Ceritakan Kembali‖. Model ini dirancang untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa, namun dalam pelaksanaannya 
diintegrasikan dengan keterampilan menyimak. Model SPCK diadaptasi dari model 
mnemonik (memproses informasi) yang dipadukan dengan konsep model personal, 
sebab dalam model ini nantinya pembelajaran berfokus pada setiap individu siswa 
atau tidak didasarkan pada kerja kelompok.  

Model mnemonik adalah salah satu bentuk model memproses informasi yang 
kegiatannya berupa menghafal. Siswa dituntun untuk dapat melakukan kegiatan 
pembelajaran melalui menghafal informasi-informasi yang telah didapat. Dalam suatu 
kelas tidak semua siswa dapat menjadi penghafal yang efektif, sebab ada beberapa 
siswa yang justru kurang bisa menghafal (Huda, 2014:99). Oleh karena itu, guru perlu 
menuntun atau mengarahkan siswa pada pembelajaran yang menarik agar semua 
siswa tertarik untuk belajar menghafal. Setelah menghafal, siswa mencari hubungan-
hubungan antarinformasi yang telah diperoleh dengan materi pelajaran.  

Selain mengadaptasi model mnemonik, model SPCK juga dipadukan dengan 
konsep model personal sebab menekankan fokus pada individu siswa. Model 
personal memiliki beberapa konsep khas berikut ini. 
1) Bertitik tolak pada teori humanistik  

• Berorientasi terhadap pengembangan diri individu  

• Guru berupaya menciptakan kelas yang kondusif  
2) Menekankan proses pembentukan individu yang unik  

• Upaya membentuk individu untuk memandang suatu hubungan dengan 
lingkungannya  

• Memandang diri sebagai pribadi yang cakap  
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3) Menekankan pada pengembangan diri individu  

• Membantu siswa menjadi pribadi yang percaya diri dan kompeten  

• Membantu siswa dalam memahami dirinya sendiri dan tujuan-tujuannya  
Berdasarkan konsep tersebut, model personal memiliki tujuan untuk 

membimbing siswa ke arah mental dan emosional yang sehat dengan 
mengembangkan kepercayaan diri dan rasa realistik diri serta membangun empati 
kepada orang lain (Joyce, 2016:445). Tujuan yang dimaksud tersebut sejalan dengan 
upaya guru untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa saat berbicara. Melalui 
penerapan model SPCK ini, siswa diharapkan dapat melatih keterampilan berbicara 
di depan kelas dengan penuh percaya diri tanpa kesulitan menyampaikan cerita. 

Setelah kegiatan menceritakan kembali dilakukan oleh keseluruhan siswa, 
guru melakukan penilaian pada tiap individu siswa. Penilaian tersebut didasarkan 
pada penilaian keterampilan berbicara yang difokuskan pada keterampilan berbicara 
mikro dan makro siswa. Keterampilan berbicara mikro siswa dapat dilihat dari cara 
penyampaian, intonasi, tempo, jeda antarkalimat, dan ekspresi wajah. Penilaian 
keterampilan berbicara makro siswa dilihat dari pemilihan kata atau kalimat dan 
kesesuaian cerita yang disampaikan dengan yang telah ditayangkan. 

Pada model SPCK, kegiatan ―petakan‖ dilakukan dengan memanfaatkan peta 
konsep. Melalui pembuatan peta konsep, siswa diharapkan dapat terbantu untuk 
menceritakan kembali. Melalui peta konsep, siswa dapat mengembangkan konsep-
konsep tertentu berkaitan dengan tayangan video. Hal ini memungkinkan siswa untuk 
lebih percaya diri saat tampil di hadapan temannya. Selain itu, ketika siswa kesulitan 
untuk bercerita, dia dapat melihat catatan singkat dalam peta konsep yang dibuat 
berkaitan dengan unsur cerita teks anekdot, misalnya berkaitan dengan tokoh, hal 
yang dibicarakan, konflik yang ditonjolkan, ataupun tentang bagaimana cerita itu 
disajikan.  

Menurut Dahar (1988:154), peta konsep memegang peranan penting dalam 
belajar bermakna. Oleh karena itu, siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep 
untuk meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna. Langkah-langkah berikut ini 
dapat diikuti untuk menciptakan suatu peta konsep. 
a. Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. 
b. Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide 

utama 
c. Menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut 
d. Mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual 

menunjukan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan langkah-langkah menyusun 

peta konsep sebagai berikut. 
a. Memilih suatu bahan bacaan 
b. Menentukan konsep-konsep yang relevan 
c. Mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke 

yang paling tidak inklusif 
d. Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang 

paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut. 
e. Dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut digunakan kata hubung. 

Misalnya ―merupakan‖, ―dengan‖, ―diperoleh‖, dan lain-lain. 
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Tujuan Model SPCK 
Model pembelajaran SPCK menekankan pada perkembangan individu siswa 

dalam hal ini merujuk pada perkembangan keterampilan berbicara dan 
perkembangan karakter. Melalui model ini, siswa dituntun untuk dapat memiliki 
keberanian dan kesiapan berbicara di depan siswa lainnya. Berdasarkan kegiatan yang 
akan dilakukan siswa tersebut, karakter yang ditonjolkan adalah kejujuran dan 
tanggung jawab. Dalam berbicara, siswa diharapkan dapat mempertanggungjawabkan 
hal-hal yang disampaikan, sehingga tingkat kejujurannya dapat dipercaya. 
 
Karakteristik Model SPCK  

Model SPCK ini dikembangkan sesuai karakteristik pembelajaran berbicara 
teks anekdot. Kegiatan berbicara yang dilakukan siswa diintegrasikan dengan 
keterampilan menyimak. Namun sebenarnya jika dilihat dari konsepnya, sebenarnya 
model pembelajaran SPCK tidak dikhususkan untuk materi tertentu dalam 
pembelajaran bahasa. Model SPCK dapat diterapkan khusus pada kegiatan 
pembelajaran bahasa untuk keterampilan berbicara yang menggunakan rangsang 
keterampilan menyimak melalui pemutaran audio atau audio visual. Jadi, pada 
pembelajaran bahasa Indonesia pada materi apapun yang mengutamakan 
keterampilan berbicara terintegrasi dengan menyimak, model ini dapat digunakan. 
Tentunya penggunaan media teknologi informasi lebih diutamakan pada penerapan 
model ini. 
 
Kelebihan dan Kelemahan Model SPCK 

Setiap model pembelajaran yang dikembangkan pasti memiliki kelebihan dan 
kelemahan masing-masing. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model SPCK 
adalah sebagai berikut. 

 Kelebihan Model SPCK 
1. Guru dapat mengontrol materi pelajaran yang akan diajarkan yang berupa 

audio atau audio visual. 
2. Guru dapat membimbing siswa untuk lebih mudah menyusun paragraf 

berdasarkan kerangka karangan yang memanfaatkan peta konsep. 
3. Guru dapat menekan kesulitan siswa ketika akan berbicara di depan kelas, 

sebab model ini membolehkan siswa membawa catatan peta konsep yang 
sudah dibuat saat berbicara di depan. 

4. Guru dapat menekan jumlah siswa yang suka menyontek pada siswa lain, 
sebab peta konsep yang dibuat oleh masing-masing individu memiliki 
karakteristik yang berbeda sesuai pemahaman siswa yang bersangkutan. 

5. Dapat menjadi cara bagi guru untuk mengajarkan keterampilan berbicara 
yang efektif, terutama pada kegiatan menceritakan kembali teks anekdot. 

6. Siswa dapat lebih leluasa mencatat poin penting dalam cerita yang disimak 
melalui pemanfaatn peta konsep. 

7. Siswa lebih mudah memahami cerita yang disimak sebab dia membuat peta 
konsep dengan versinya sendiri dan kemungkinan besar hanya siswa 
tersebut yang paham maksudnya. 

8. Siswa dapat menggunakan pensil atau bolpoin berwarna saat membuat peta 
konsep. Hal ini tentu dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar 
karena siswa cenderung menyukai sesuatu yang berwarna. 
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9. Membiasakan siswa untuk membuat suatu konsep saat akan melakukan 
sesuatu agar hal-hal yang akan dilakukan atau disampaikan saat tes berbicara 
tidak terlupakan. 
 

 Kelemahan Model SPCK 
1. Hanya dapat diterapkan dalam kelas kecil sebab model ini menuntut guru 

membimbing masing-masing siswa secara individu. Jika diterapkan pada 
kelas besar, guru akan kesulitas membimbing siswa dalam jumlah yang 
banyak. 

2. Ada kemungkinan pengetahuan guru tentang peta konsep tidak luas, sehingga 
dapat muncul kecenderungan model atau bentuk peta konsep yang diajarkan 
hanya terbatas pada satu atau dua model saja. 

3. Ada kemungkinan siswa lebih berfokus pada pembuatan peta konsep 
daripada kegiatan berbicara yang akan dilakukan setelahnya. 

4. Ada kemungkinan siswa kesulitan mengaplikasikan peta konsep untuk 
mencatat poin penting dalam audio maupun audio visual yang disimaknya 
tentang teks anekdot. 

 
SINTAKS MODEL SPCK 

Model ini dikembangkan untuk pembelajaran teks anekdot pada jenjang SMA 
kelas X. Kompetensi dasar yang dipilih yakni sebagai berikut. 
Kompetensi Dasar : 4.6 Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan 

struktur, dan kebahasaan secara lisan  
Sintaks asli dari model mnemonik terdiri atas 4 tahap. Huda (2014:99-100) 

menyampaikan bahwa sintaks model mnemonik terdiri atas: 
1) tahap 1: mempersiapkan materi, 
2) tahap 2: mengembangkan hubungan-hubungan, 
3) tahap 3: memperluas gambaran sensorik, dan 
4) tahap 4: mengingat kembali. 

Adaptasi model dilakukan pada tahap 1 dan tahap 4, yakni tahap tersebut dijabarkan 
lebih luas lagi sehingga sintaks model SPCK terdiri dari 7 tahap yang terdiri atas:  

1) tahap 1: mempersiapkan dan menyajikan materi, 
2) tahap 2: memetakan materi, 
3) tahap 3: mengembangkan hubungan-hubungan, 
4) tahap 4: memperluas gambaran sensorik,  
5) tahap 5: mengingat kembali, 
6) tahap 6: mereproduksi teks anekdot yang telah disimak, dan 
7) tahap 7: mendapatkan respon atau umpan balik. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai sintaks model pembelajaran SPCK untuk 
keterampilan berbicara teks anekdot akan dipaparkan pada tabel berikut. 

Sintaks Model 
Mnemonik 

Sintaks Model 
SPCK 

Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Mempersiap-kan 
materi 

1. Mempersiap-kan 
dan menya-jikan 
materi  

1) Siswa ditanya mengenai apa yang mereka ingat 
tentang teks anekdot.  

2) Siswa menyebutkan ciri-ciri teks anekdot.  
3) Siswa dibantu guru, mengingat kembali kegiatan 

pembelajaran sebelumnya mengenai cara mencari 
makna dalam teks anekdot. 

4) Siswa menerima pengetahuan dari guru mengenai 
cara membuat peta konsep. 

5) Siswa berlatih dalam waktu yang singkat untuk 
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Sintaks Model 
Mnemonik 

Sintaks Model 
SPCK 

Langkah-langkah Pembelajaran 

membuat peta konsep. 
6) Siswa menyimak tayangan video yang ditampilkan 

oleh guru berkaitan dengan teks anekdot. 

2. Memetakan 
materi 

1) Siswa mengingat cerita dalam tayangan video lalu 
mencatat poin penting. 

2) Siswa belajar mencari inti cerita yang disampaikan 
dalam tayangan video dengan bimbingan guru 
berdasarkan pembelajaran sebelumnya mengenai 
makna tersirat. 

3) Siswa memanfaatkan peta konsep untuk mencari inti 
cerita dalam tayangan video. 

 
2. Mengem-bangkan 
hubungan-
hubungan 

3. Mengembang-kan 
hubungan- 
hubungan 

1) Berdasarkan peta konsep yang telah dibuat, siswa 
menciptakan kembali teks anekdot sesuai video yang 
telah dilihat sebelumnya. 

2) Siswa berusaha menghubungkan konsep-konsep 
dalam cerita melalui bantuan peta konsep. 
 

3. Memperluas 
gambaran sensorik 

4. Memperluas 
gambaran sensorik 

1) Siswa menggunakan teknik-teknik asosiasi untuk 
mengolah informasi yang diperoleh. 

2) Siswa menulis pokok-pokok cerita dalam teks 
anekdot yang ditayangkan. 

3) Siswa mengaitkan kejadian dalam cerita dengan 
peristiwa sehari-hari. 

4) Siswa mengembangkan ide-idenya untuk disajikan 
dalam bentuk tulisan sebagai bahan menceritakan 
kembali. 

 

4. Mengingat 
kembali 

5. Mengingat 
kembali 

1) Siswa mengonstruksi pemikirannya untuk menyusun 
ide-ide cerita yang telah dikembangkan. 

2) Sambil mengingat detail cerita yang telah disimak, 
siswa mencatat poin penting yang sudah dibuat pada 
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Sintaks Model 
Mnemonik 

Sintaks Model 
SPCK 

Langkah-langkah Pembelajaran 

peta konsep menjadi suatu kalimat utuh. 
3) Siswa mencatatnya dengan bimbingan guru. Pada 

tahap ini, siswa diberi stimulus untuk menyusun 
deskripsi peta konsep menggunakan kalimatnya 
sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melatih siswa 
memiliki sikap tanggung jawab terhadap teks yang 
ditulisnya. 
 

6. Mereproduksi 
teks anekdot 

1) Melalui deskripsi peta konsep yang sudah dibuat 
sebelumnya, siswa menyusun teks anekdot yang utuh 
(deskripsi peta konsep dimanfaatkan sebagai kerangka 
cerita).  

2) Siswa membaca dan mengingat teks anekdot yang 
sudah dibuat sendiri. 

3) Selanjutnya, siswa maju satu per satu untuk 
menceritakan kembali teks anekdot yang telah 
disusun di hadapan siswa lainnya menurut versinya. 

4) Pada tahap ini, siswa diberi stimulus untuk 
menyampaikan cerita dengan penuh tanggung jawab 
dan jujur. 

5) Saat menceritakan kembali di depan, siswa 
diperbolehkan membawa catatan yang berisi peta 
konsep yang telah dibuat (bukan cerita yang utuh). 
 

7. Mendapatkan 
respon atau umpan 
balik 

1) Siswa lain yang tidak atau belum bercerita di depan 
berkesempatan untuk memberikan pertanyaan, kritik, 
maupun saran. 

2) Setelah menerima kritik dan saran dari temannya, 
siswa yang tampil mendapat kritik dan masukan dari 
guru. 

3) Setelah semua siswa selesai, guru melakukan evaluasi 
keterampilan berbicara yang dilakukan keseluruhan 
siswa. 
 

 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 

Model pembelajaran SPCK dapat diterapkan saat pembelajaran menceritakan 
kembali teks anekdot secara lisan. Pada penerapannya, model SPCK memerlukan 
materi atau contoh-contoh peta konsep. Peta konsep merupakan materi yang wajib 
ada, sehingga diperlukan contoh bentuk-bentuk peta konsep yang dapat digunakan 
siswa saat pembelajaran. Dalam menampilkan contoh bentuk peta konsep, guru 
dapat memanfaatkan media LCD yang tersedia, yakni dengan menayangkan tampilan 
melalui slide powerpoint atau menampilkan gambar peta konsep. Jika di suatu sekolah 
tidak terdapat LCD, guru dapat mencetak gambar peta konsep pada kertas yang 
berukuran besar (A3) dan dapat ditempelkan pada papan tulis supaya semua siswa 
dapat melihatnya. Selain menampilkan contoh peta konsep, guru juga perlu 
memberikan sekilas materi mengenai cara pembuatan peta konsep dan hal-hal apa 
yang dapat dicatat dalam peta konsep.  

Selain itu model SPCK merupakan pembelajaran keterampilan berbicara yang 
menggunakan rangsang keterampilan menyimak. Oleh karena itu, sangat diperlukan 
audio atau audio visual tentang teks anekdot. Tentunya penggunaan media teknologi 
informasi audio atau audio visual bahkan video akan sangat membantu kelancaran 
pelaksanaan model ini.  
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Teks Anekdot  
Teks anekdot merupakan teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik 

karena lucu dan mengesankan yang isinya berupa kritik atau sindiran terhadap 
kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena/kejadian (Priyatni, 
2014:92-93). Ciri khas bahasa teks anekdot adalah (1) menggunakan kata yang 
menunjukkan cerita masa lalu/lampau, (2) menggunakan kata seru untuk mengaskan 
hal-hal tertentu, dan (3) menggunakan kalimat yang menyatakan unsur kelucuan 
terhadap sesuatu yang serius. Wardani, dkk. (2017:46) mengungkapkan bahwa teks 
anekdot diklaim para pendidik sebagai materi sastra baru karena dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan tidak tercantum Untuk dapat memahami contoh teks 
anekdot, berikut ditampilkan adaptasi teks anekdot yang diperoleh dari Kosasih 
(2014:7). 

Politikus Sering Bohong 
 

Sebuah bis penuh dengan para politikus keluar dari marka jalan. Akhirnya, menabrak 
sebuah pohon besar di ladang seorang petani tua. Hampir semua penumpang menjadi korban 
dalam kecelakaan tersebut.  

Petani tua segera memberikan bantuan. Namun, apalah daya, ia tidak bisa berbuat apa 
pun karena memang para penumpang bis itu dianggap sudah tidak bisa tertolong lagi. Petani tua 
kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya. 

Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan 
peristiwa kecelakaan itu, ―Apakah benar mereka semua meninggal, Pak?‖ 

Petani tua itu menjawab, ―Mereka tampak sudah meninggal, Pak. Memang beberapa di 
antara mereka ada yang masih bergerak-gerak. Bahkan, beberapa di atara mereka ada yang 
berkata bahwa mereka belum meninggal. Tapi Anda kan tahu, betapa seringnya politikus itu 
berbohong. Saya tidak mempercayai perkataan mereka. Oleh karena itu, tetap saya harus 
menguburkannya!‖ 

 
Sumber: Kosasih (2014:7) 

Sejumlah pertanyaan dapat diajukan sebagai upaya penafsiran konteks agar 
pembaca lebih memahami konteks dari teks berjudul ―Profesi Anak-anak Penjual 
Kue‖. Dalam penafsiran konteks, terdapat tiga hal yang harus diungkap (1) medan 
wacana, (2) pelibat wacana, dan (3) modus wacana (Santoso, 2017).  

Pertama, pengungkapan medan wacana dapat dilakukan dengan menunjukkan 
hal apa yang dibicarakan dalam teks. Pada contoh teks anekdot di atas, hal yang 
dibicarakan adalah mengenai seorang petani tua yang menyaksikan kecelakaan di 
ladang miliknya. Kecelakaan tersebut terjadi ketika bis yang dinaiki para politikus 
menabrak pohon. Melihat kejadian tersebut, petani tua berusaha menolong dan 
menguburkan para korban yang tidak dapat diselamatkan. Jika dilihat dari isinya, teks 
tersebut disampaikan dengan tujuan memberikan sindiran untuk mengkritik perilaku 
penguasa–dalam hal ini politikus. Teks anekdot tersebut ditulis oleh pengarang 
kepada pembaca yang diharapkan yakni seorang politikus yang suka ingkar janji. Hal 
tersebut ditunjukkan pada kalimat, ―Tapi Anda kan tahu, betapa seringnya politikus 
itu berbohong. Saya tidak mempercayai perkataan mereka. Oleh karena itu, tetap saya 
harus menguburkannya!‖. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penulis 
bukanlah seorang politikus. Boleh jadi penulis tersebut merupakan rakyat biasa yang 
sudah jenuh dengan janji manis para politikus tetapi belum atau bahkan tidak pernah 
ditepati. 

Kedua, pengungkapan pelibat wacana dapat dilakukan dengan menunjukkan 
tokoh cerita atau orang yang terlibat dalam teks dan menunjukkan jarak sosial 
mereka. Orang yang terlibat dalam teks anekdot di atas adalah seorang petani tua, 
para politikus, dan petugas polisi. Melalui kehadiran orang-orang tersebut, penulis 
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ingin mengkhususkan pembaca teks tersebut pada para politikus agar merasa tersindir 
dengan isi cerita. Ada perbedaan jarak sosial yang cukup jauh yang coba diwakilkan 
oleh hadirnya orang-orang tersebut. Petani tua dalam teks dapat menggambarkan 
rakyat kecil yang sering mendapat janji para politikus tanpa pernah ada realisasinya. 
Para politikus dapat menggambarkan sosok orang-orang dengan jabatan tinggi atau 
pemerintah yang tidak menjalankan amanah yang seharusnya dilaksanakan saat sudah 
memperoleh jabatan tinggi. Petugas kepolisian dapat mewakili rakyat yang memiliki 
pekerjaan atau jabatan tetapi tidak terlalu tinggi atau bukan bagian dari pemerintah 
dan tidak begitu peduli dengan para politikus yang suka ingkar janji.  

Ketiga, pengungkapan modus wacana dapat ditunjukkan dengan mengungkap 
peran bahasa dalam teks tersebut. Teks anekdot yang disajikan merupakan teks yang 
interaktif karena melibatkan interaksi orang-orang tertentu dengan maksud tertentu. 
Teks tersebut berupa teks lisan yang dituliskan dan berbentuk dialog yang melibatkan 
petani tua dan petugas kepolisian. Fungsi bahasa dalam teks tersebut adalah 
menyindir pembaca yang dikhususkan pada para politikus.  

Teks anekdot yang digunakan dalam pembelajaran harus dipahami 
konteksnya dengan menganalisis tiga unsur seperti yang telah dipaparkan di atas 
sebelum digunakan siswa dalam pembelajaran. Guru perlu mengetahui konteks teks 
anekdot yang akan digunakan siswa agar mereka dapat terbantu jika menemukan 
kesulitan dan ingin bertanya pada guru. Pada penerapan aplikasi model SPCK, teks 
anekdot yang digunakan nanti harus lebih kompleks dari contoh teks anekdot di atas. 
Hal tersebut perlu dilakukan agar siswa dapat belajar lebih kritis dan kreatif dalam 
memanfaatkan model SPCK yang menggunakan peta konsep sebagai alat bantu 
pengembangan ide.    
 
CONTOH APLIKASI MODEL SPCK 

Jenjang sekolah : SMA 
Kelas   : X 
Materi   : Teks Anekdot  
Kompetensi dasar  :  

4.6  Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan 
kebahasaan secara lisan  

Indikator  :  
1. Mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan bantuan 

peta konsep yang didasarkan pada struktur dan ciri kebahasaan. 
2. Mampu menceritakan kembali teks anekdot dengan bantuan 

peta konsep. 

Model  : SPCK (Simak, Petakan, dan Ceritakan Kembali)  Adaptasi 
dari model mnemonik dan model personal. 

No. Sintaks Model SPCK Langkah-langkah Pembelajaran 

1.  Mempersiapkan dan 
menyajikan materi  

1) Siswa ditanya mengenai apa yang mereka ingat tentang teks 
anekdot.  

2) Siswa menyebutkan ciri-ciri teks anekdot.  
3) Siswa menerima informasi mengenai kompetensi yang akan 

dicapai. 
4) Siswa dibantu guru, mengingat kembali kegiatan 

pembelajaran sebelumnya mengenai cara mencari makna 
dalam teks anekdot. 

5) Siswa menerima pengetahuan dari guru mengenai cara 
membuat peta konsep. 
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No. Sintaks Model SPCK Langkah-langkah Pembelajaran 

6) Siswa menerima penjelasan guru mengenai konsep/ 
permasalahan utama atau konsep umum atau yang akan 
ditanggapi. Konsep ini dikaitkan dengan teks yang akan 
dipelajari, yakni teks anekdot. 

7) Siswa berlatih dalam waktu yang singkat untuk membuat 
peta konsep melalui berdasarkan konsep/ permasalahan 
utama yang disajikan guru. 

8) Siswa saling bertukar pendapat dengan teman sebangkunya 
mengenai peta konsep yang telah dibuat. 

9) Siswa saling berkomentar terhadap peta konsep yang dibuat 
teman sebangkunya. 

10) Siswa mendapat penguatan materi peta konsep dari guru. 
 

2. Memetakan materi 1) Siswa menyimak tayangan video yang ditampilkan oleh 
guru berkaitan dengan teks anekdot. 

2) Siswa mengingat cerita dalam tayangan video lalu mencatat 
poin penting. 

3) Siswa belajar mencari inti cerita yang disampaikan dalam 
tayangan video dengan bimbingan guru berdasarkan 
pembelajaran sebelumnya mengenai makna tersirat. 

4) Siswa memanfaatkan peta konsep untuk mencari inti cerita 
dalam tayangan video. 

 
 

3. Mengembangkan hubungan- 
Hubungan 

1) Berdasarkan peta konsep yang telah dibuat, siswa 
menciptakan kembali teks anekdot sesuai video yang telah 
dilihat sebelumnya. 

2) Siswa berusaha menghubungkan konsep-konsep dalam 
cerita melalui bantuan peta konsep. 

3) Siswa menghubungkan konsep tersebut dengan struktur 
teks anekdot, yang meliputi judul, abstraksi, orientasi, krisis, 
reaksi, dan koda. 
 

4. Memperluas gambaran 1) Siswa menggunakan teknik-teknik asosiasi untuk mengolah 
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No. Sintaks Model SPCK Langkah-langkah Pembelajaran 

sensorik informasi yang diperoleh. Maksudnya siswa mengolah 
informasi dengan bantuan pengetahuan lama yang sudah 
dia miliki. 

2) Siswa menulis pokok-pokok cerita dalam teks anekdot yang 
ditayangkan. 

3) Siswa mengaitkan kejadian dalam cerita dengan peristiwa 
sehari-hari. 

4) Siswa mengembangkan ide-idenya untuk disajikan dalam 
bentuk tulisan sebagai bahan menceritakan kembali. Pada 
kegiatan ini, siswa mendapat bimbingan dari guru untuk 
mengembangkan pemikirannya. 

 

5. Mengingat kembali 1) Siswa mengonstruksi pemikirannya untuk menyusun ide-
ide cerita yang telah dikembangkan. 

2) Sambil mengingat detail cerita yang telah disimak, siswa 
mencatat poin penting yang sudah dibuat pada peta konsep 
menjadi suatu kalimat utuh. 

3) Siswa mencatatnya dengan bimbingan guru. Pada tahap ini, 
siswa diberi stimulus untuk menyusun deskripsi peta 
konsep menggunakan kalimatnya sendiri. Hal ini 
dimaksudkan untuk melatih siswa memiliki sikap tanggung 
jawab terhadap teks yang ditulisnya. 
 

6. Mereproduksi teks anekdot 1) Melalui deskripsi peta konsep yang sudah dibuat 
sebelumnya, siswa menyusun teks anekdot yang utuh 
(deskripsi peta konsep dimanfaatkan sebagai kerangka 
cerita).  

2) Siswa membaca dan mengingat teks anekdot yang sudah 
dibuat sendiri. 

3) Selanjutnya, siswa maju satu per satu untuk menceritakan 
kembali teks anekdot yang telah disusun di hadapan siswa 
lainnya menurut versinya. 

4) Pada tahap ini, siswa diberi stimulus untuk menyampaikan 
cerita dengan penuh tanggung jawab dan jujur. 

5) Saat menceritakan kembali di depan, siswa diperbolehkan 
membawa catatan yang berisi peta konsep yang telah dibuat 
(bukan cerita yang utuh). 
 

7. Mendapatkan respon atau 
umpan balik 

1) Siswa lain yang tidak atau belum bercerita di depan 
berkesempatan untuk memberikan pertanyaan, kritik, 
maupun saran. 

2) Setelah menerima kritik dan saran dari temannya, siswa 
yang tampil mendapat kritik dan masukan dari guru. 

3) Setelah semua siswa selesai, guru melakukan evaluasi 
keterampilan berbicara yang dilakukan keseluruhan siswa. 
 

 
PENUTUP  

Model SPCK adalah kepanjangan dari kegiatan Simak, Petakan, dan Ceritakan 
Kembali. Model ini merupakan salah satu inovasi model pembelajaran yang 
diadaptasi dari model mnemonik dan model personal. Penerapan model SPCK 
dikhusukan untuk pembelajaran berbicara yang diintegrasikan dengan ketrampilan 
menyimak. Pengembangan model SPCK ini difokuskan pada pembelajaran teks 
anekdot. Model SPCK ini dikembangkan untuk membantu guru dalam 
membelajarkan keterampilan berbicara teks anekdot. Bagi siswa model ini dapat 
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membantu memudahkan pemahaman terhadap tek anekdot yang disimak. Siswa 
dapat dengan mudah mengembangkan ide-idenya berkaitan dengan teks anekdot 
yang disimak melalui penggunaan peta konsep.  

Model SPCK ini memiliki tujuh sintaks utama, yang meliputi (1) 
mempersiapkan dan menyajikan materi, (2) memetakan materi, (3) mengembangkan 
hubungan-hubungan, (4) memperluas gambaran sensorik, (5) mengingat kembali, (6) 
mereproduksi teks anekdot yang telah disimak, dan (7) mendapatkan respon atau 
umpan balik. Sebagai model yang dikembangkan, tentu model SPCK memiliki 
beberapa kekurangan, namun selama guru dapat mengondisikan siswa dan proses 
pembelajaran yang berlangsung, kelemahan tersebut akan dapat dikurangi. Pada 
penerapannya model ini memerlukan media berupa contoh macam-macam peta 
konsep yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Selain itu, sebagai bahan simakan 
model ini memerlukan media berupa audio atau audio visual yang berupa teks 
anekdot. 
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Abstrak: Bahasa dan budaya adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa 
mencerminkan budaya. Tata cara berbicara yang baik dan santun akan mencerminkan 
kepribadian atau karakter penutur yang nantinya membentuk budayanya. Budaya Jawa 
memiliki kandungan nilai-nilai kesantunan yang tinggi. Budaya Jawa merupakan salah 
satu bentuk pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kesantunan dalam 
budaya Jawa dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara bahasa Indonesia. Nilai 
filosofis yang sarat dalam budaya Jawa diharapkan mampu membentuk kesantunan 
penutur bahasa Indosia. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu 
menintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran berbicara bahasa Indonesia. 
Kata kunci: nilai kesantunan, budaya jawa, pembelajaran berbicara 

 
Berbicara merupakan bentuk interaksi verbal yang sering digunakan oleh 

manusia. Berbicara berkaitan dengan intonasi, bunyi, artikulasi, dan ekspresi. 
Penyampaian informasi melalui berbicara biasanya disertai dengan penekanan-
penekanan pada titik penting informasi tersebut. Selain itu, beberapa gestur atau 
gerak tubuh sering disertakan agar informasi yang disampaikan oleh penutur dapat 
diterima dengan utuh oleh mitra tutur.  

Menurut Saksomo (2010:4), ―wicara merupakan sebuah kiat atau kajian yang 
didasarkan atas retorik (ilmu tentang cara bertutur yang efektif) dan psikologi (ilmu 
jiwa)‖. Berdasarkan gagasan tersebut, komunikasi berbicara lisan membutuhkan suatu 
kaidah tentang cara bertutur yang baik dan melibatkan unsur psikologi (ilmu jiwa) 
dalam penyampaian pesan. Ketika berbicara, hal yang perlu diperhatikan tidak hanya 
diksi, tetapi juga cara bertutur. Cara bertutur santun dan menghargai mitra tutur akan 
membuat pesan yang ingin disampaikan penutur dapat diterima dengan baik. Hal 
inilah yang mendasari gagasan bahwa berbicara tidak hanya kajian retorik, tetapi juga 
psikologi (ilmu jiwa).  

Tata cara berbicara yang baik dan santun akan mencerminkan kepribadian 
atau karakter penutur. Anak muda di era kemajuan teknologi seperti saat ini banyak 
yang mengabaikan kesantunan dalam berbicara. Padahal, kesantunan merupakan 
aspek penting dalam komunikasi verbal. Semakin santun bahasa yang digunakan 
seseorang, semakin santun pula budayanya. 

Bahasa dan budaya adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia. Indonesia terdiri atas beragam budaya yang memiliki ciri khas 
masing-masing. Salah satu budaya di Indonesia yang memiliki ciri khas kesantunan 
tinggi adalah budaya masyarakat Jawa. Budaya Jawa memiliki tata cara yang ‗khas‘ 
dalam memaknai kesantunan. 

Budaya Jawa memiliki kandungan nilai-nilai kesantunan yang tinggi. Nilai 
kesantunan ini dikenal dengan istilah unggah-ungguh. Bahasa Jawa sering dianggap 
rumit karena memiliki tingkatan-tingkatan bahasa, misalnya ngoko, kromo alus, atau 
kromo inggil. Akan tetapi, nilai-nilai kesantunan budaya Jawa tersebut akan berdampak 
positif  pada kepribadian dan karakter seseorang jika diterapkan pada komunikasi 
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verbal. Oleh karena itu, nilai-nilai kesantunan dalam budaya Jawa perlu ditanamkan 
dalam komunikasi verbal bahasa Indonesia sejak dini. Salah satu penanaman nilai-
nilai kesantunan tersebut adalah dengan mengaplikasikannya pada pembelajaran 
berbicara bahasa Indonesia. 

 
NILAI-NILAI KESANTUNAN MASYARAKAT JAWA 

Bahasa merupakan bagian terbesar yang menduduki wilayah budaya dari 
suatu kelompok masyarakat. Hal ini tergambar dari pepatah Jawa yang mengatakan 
bahwa, ―ajining diri dumunung ana ing lathi‖. Pepatah tersebut memiliki makna harga diri 
seseorang dapat diukur melalui lisannya. Berbicara dengan menyisipkan sifat welas 
asih, menggunakan suara lembut, dan memilih diksi yang tidak menjatuhkan martabat 
akan membuat mitra tutur merasa dihargai. Jika penutur tidak memperhatikan hal-hal 
tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan 
menciptakan konflik. 

Bentuk penghargaan terhadap orang lain dapat diwujudkan melalui bahasa 
yang santun. Melalui bahasa yang santun, seseorang dapat menunjukkan jati diri yang 
baik di hadapan orang lain. Orang akan dinilai santun oleh masyarakat jika 
berbicaranya menggunakan bahasa yang santun pula. Menurut Poedjosoedarmo 
(1979:59), jika nilai filosofis tingkat tutur dipahami benar, justru tingkat tutur bahasa 
Jawa mengajarkan manusia Jawa nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dalam, antara 
lain andap asor, empan papan, saling menghormati, pengakuan akan keberagaman, aja 
dumeh dan tepa seliro. Sistem tingkat tutur bahasa Jawa itu merupakan pertanda 
pentingnya adat sopan santun yang menjalin sistem tata hubungan manusia Jawa. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat Jawa sangat memperhatikan nilai-nilai 
kesantunan dalam berbicara karena hal tersebut merupakan aspek penting dalam 
menjalin hubungan antar masyarakat. 

Masyarakat Jawa cenderung mendidik anak-anaknya untuk menjadi manusia 
yang santun agar dapat menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Kesantunan 
merupakan selah satu sikap utama yang diterapkan di dalam budaya Jawa. Definisi 
kesantunan adalah tata cara atau peraturan perilaku yang disepakati oleh masyarakat 
sehingga menjadi satu kesatuan norma di kelompok masyarakat. Masyarakat Jawa 
menyebut istilah kesantunan antara lain, yaitu unggah-ungguh atau  tata karma. 

Menurut Suseno (1984:38), ―Kerukunan dan saling menghormati merupakan 
dua kaidah penting yang menjadi dasar tata kehidupan bermasyarakat atau etika 
manusia Jawa‖. Prinsip kerukunan itu mengisyaratkan bahwa dalam setiap situasi 
manusia Jawa hendaknya bersikap sebaik mungkin agar tidak menimbulkan konflik. 
Jika antar warga masyarakat rukun, maka hubungan kekerabatan pun menjadi 
harmonis. 

Rukun berarti harmonis atau selaras, tanpa perselisihan dan pertentangan. 
Masyarakat Jawa selalu berusaha menjaga, melindungi, memelihara, dan mendorong 
keselarasan. Dalam konteks inilah segenap ucapan, tindakan, perbuatan, dan perilaku 
manusia Jawa baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk 
spiritual-transdental tidak boleh mengakibatkan terganggu atau terancamnya 
keselarasan (Saryono, 2011:85). Berdasarkan hal tersebut, setiap ucapan, tindakan, 
dan perbuatan tidak boleh dilakukan seenaknya sendiri, tetapi harus memperhatikan 
kaidah kesantunan. 

Kesantunan dalam berbicara dan pembawaan diri masyarakat Jawa selalu 
identik dengan sikap hormat terhadap orang lain. Sikap tersebut menuntut seseorang 
selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, sehingga tidak akan sembrono dalam 
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membawakan diri maupun dalam berbicara. Bagi masyarakat Jawa, ketidakhati-hatian 
atau kecerobohan dalam berperilaku dan berbicara akan dianggap tidak sopan atau 
tidak memahami unggah-ungguh. 

 
KARAKTERISTIK NILAI FILOSOFIS BUDAYA JAWA 

Berdasarkan bentuknya, ungkapan sing salah seleh memiliki makna berani 
bertanggung jawab atas segala tindakkan atau perbuatan yang dilakukan. Di dalam 
ungkapan ini terkandung nilai luhur yang bersifat pedagogis, yaitu mengajarkan 
kejujuran dan tanggung jawab. Orang dituntut berani menerima risiko atas 
perbuatannya dan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang telah dilakukan. 
Orang yang melepaskan tanggung jawab mencerminkan sikap ingkar terhadap apa 
yang dilakukan. 

Keluarga Jawa pada umumnya mulai mendidik anak-anaknya bahkan sebelum 
kelahirannya. Wujud pendidikan itu pada umumnya melalui berbagai larangan atau 
keharusan yang harus dijalankan oleh ibu yang sedang hamil tidak boleh makan 
makanan tertentu, tidak boleh mengatakan kata-kata jelek, dan selalu bertutur kata 
yang baik. Keyakinan dalam budaya masyarakat Jawa inilah yang mempengaruhi 
perilaku ibu pada saat mengandung, sehingga akan cenderung berhati-hati dalam 
banyak hal, termasuk berbicara. 

Nilai filosofis Jawa bertumpu pada ‗rasa‘ yang dipercayai di dalamnya sudah 
terkandung akal budi. Filsafat Jawa tidak hanya mengulas hal yang dianggap benar, 
tetapi juga hal yang dianggap pantas atau tepat. Di dalam budaya Jawa, benar dan 
pantas atau tepat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena 
itu, nilai filosofis Jawa berkaitan dengan kebenaran dan kepantasan atau ketepatan 
segala sesuatu untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik pikiran, ucapan, maupun 
perilaku. 

Kebenaran, kepantasan, atau ketepatan menurut filosofis masyarakat Jawa 
terwujud dalam sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Sikap saling 
menghormati terlihat pada bahasa keseharian masyarakat Jawa yang di dalamnya ada 
undak-unduk basa (tingkatan bahasa). Tingkatan bahasa dilakukan antara orang muda 
dengan orang yang lebih tua. Dalam falsafah budaya Jawa, sikap menghormati orang 
lain sudah diajarkan orang tua kepada anaknya sejak kecil. Anak-anak diajarkan untuk 
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan tahu cara memperlakukan orang 
lain dengan ‗benar‘ dan ‗pantas‘ dalam segala hal. 

Dalam budaya Jawa, ucapan, tindakan, perbuatan, dan perilaku yang dianggap 
benar dan pantas adalah yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Orang Jawa yang 
wicaksana (memiliki kebijaksanaan) dan asih ing sesami (memiliki welas asih) pada 
umumnya disebut orang yang baik dan santun (Saryono, 2011:103). Selain itu, sikap 
saling tolong menolong, gotong royong, dan tanggung jawab juga sudah ditanamkan 
oleh orang tua kepada anaknya sejak dini. Hal ini dilakukan karena adanya pandangan 
bahwa dalam kehidupan, seseorang tidak hanya berlomba-lomba untuk mencari 
kebahagiaan pribadi saja, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi lingkungan 
sekitarnaya.  

 
BAHASA DAN BUDAYA JAWA 

Bahasa sebagai sumber pendidikan karakter setidaknya harus dibawa pada tiga 
fungsi pokok bahasa, yaitu (1) alat komunikasi, (2) edukatif, dan (3) kultural. Ketiga 
fungsi ini perlu dikaitkan satu sama lain agar tercipta keselarasan. Ungkapan ‗bahasa 
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mencerminkan budaya‘ merupakan hal yang tepat, karena bahasa yang digunakan 
seseorang mencerminkan gambaran budayanya. 

Tiga fungsi pokok bahasa juga dapat diwujudkan dalam bahasa Jawa. Fungsi 
alat komunikasi bahasa diarahkan agar seseorang dapat menggunakan bahasa Jawa 
secara baik dan benar untuk keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan 
masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai 
budaya Jawa untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi 
kultural agar dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya Jawa sebagai 
upaya untuk membangun identitas bangsa. Ketiga fungsi pokok itu jika dilihat dari 
substansi nilai, merupakan usaha pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral. 

Pada fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa mengarahkan siswa agar dapat 
berbahasa Jawa dengan baik dan benar, mengandung nilai hormat atau sopan santun. 
Seperti diketahui bahwa dalam bahasa Jawa berlaku penggunaan bahasa Jawa sesuai 
dengan unggah-ungguh, dan dalam unggah-ungguh terkandung nilai-nilai hormat di antara 
para pembicara, yaitu orang yang berbicara,  orang yang diajak berbicara , dan orang 
yang dibicarakan. Sebagai contoh, jika seorang anak ingin menyampaikan bahwa 
ayahnya sedang makan, maka kalimat yang digunakan adalah ―Bapak nembe dhahar‖. 
Jika seorang ingin menyampaikan bahwa dirinya sendiri yang sedang makan, maka 
kalimat yang digunakan adalah ―Kula saweg nedha‖. Penggunaan kata dhahar merupakan 
realisasi dari rasa hormat dari anak kepada orang tua, sehingga tidak menggunakan 
kata nedha seperti saat digunakan untuk dirinya sendiri. 

Dalam ―Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa‖ (1991), unggah-ungguh bahasa Jawa 
sudah dibakukan, yaitu ada pembeda antara kosakata yang berkadar halus. Kosakata 
berkadar halus adalah kata yang secara tradsional diidentifikasi sebagai krama inggil. 
Oleh karena itu, unggah-ungguh bahasa Jawa dibedakan atas (1) ngoko, (2) ngoko alus, (3) 
krama, dan (4) krama alus. Unggah-ungguh ngoko terdiri atas kosakata ngoko, ngoko alus 
terdiri atas perpaduan kosakata ngoko dan krama, krama terdiri atas kosakata krama, 
dan krama alus terdiri atas kosakata krama alus atau krama inggil.  

Fungsi edukatif diarahkan agar seseorang dapat memperoleh nilai-nilai 
budaya Jawa untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. 
Pengajaran unggah-ungguh bahasa Jawa seperti diuraikan sebelumnya, selain untuk 
keperluan alat komunikasi juga dapat mengembangkan fungsi edukatif. Melalui 
unggah-ungguh basa, dapat ditanamkan nilai-nilai sopan santun pada diri seseorang. 
Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah menanamkannya melalui berbagai 
karya sastra Jawa. Sastra wayang misalnya, selain berfungsi sebagai tontonan 
(pertunjukan) juga berfungsi sebagai tuntunan (pendidikan). Melalui sastra wayang, 
dapat ditanamkan nilai-nilai etika, estetika, sekaligus logika. Ungkapan tradisonal Jawa 
juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa untuk kepentingan pendidikan. 
Semboyan pendidikan nasional kita ―Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan 
Tutwuri Handayani‖ juga berasal dari ungkapan tradisional Jawa. Di dalam khasanah 
bahasa dan sastra Jawa banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa yang dapat 
berfungsi untuk mengembangkan fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan 
kepribadian. 

Fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-
nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk membangun identitas bangsa. Jika fungsi 
sebagai alat komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan baik, sebenarnya fungsi 
kultural akan tercapai, karena fungsi kultural sesungguhnya terkait langsung dengan 
kedua fungsi itu. Melalui fungsi alat komunikasi dan edukatif, diharapkan telah 
ditanamkan nilai-nilai kepribadian luhur sebagai bagian dari dari tata nilai dan budaya 
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Jawa. Jika penanaman nilai-nilai budaya Jawa telah berhasil, maka akan terbangun 
kepribadian yang kuat dan pada akhirnya akan membentuk karakter yang kuat pula. 
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 
untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkung keluarga, masyarakat, bangsa, dan 
negara (Suyanto, 2010). 

Karakter masyarakat Jawa yang penuh nilai kesantunan diharapkan dapat 
memberikan kontribusi untuk membangun identitas bangsa. Hampir setiap suku 
bangsa di negeri ini, termasuk suku Jawa, secara turun temurun mengajarkan nilai-
nilai yang dipercaya sebagai sesuatu yang luhur pada generasi penerusnya agar 
menjadi manusia yang berkarakter dan sempurna (Wibowo, 2012:37). Nilai-nilai yang 
diajarkan turun temurun pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang melekat 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika nilai-nilai luhur dalam budaya Jawa 
dapat diaplikasikan di era global, maka diharapkan dapat menjadi sebuah budaya 
luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. 

Budaya Jawa merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter berbasis 
kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan hidup yang didasarkan pada nilai-
nilai kebudayaan suatu masyarakat. Kearifan lokal merepresentasikan sebuah nilai 
kebudayaan masyarakat yang menaungi keseluruhan kompleksitas norma dan perilaku 
yang dijunjung tinggi serta menjadi sebuah ―kepercayaan‖. Kearifan lokal dalam 
kenyataan sehari-hari dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, 
semboyan, kesusasteraan, dan naskah-naskah kuno yang melekat dalam perilaku 
sehari-hari. Unsur revitalisasi kearifan lokal dalam merespon lingkungan adalah 
melalui penguatan masyarakat berbasis inisiatif-inisiatif lokal. Ciri dasar kearifan lokal 
adalah adanya kepedulian sesama manusia dan alam semesta.  

Kebudayaan Jawa membawakan adab, pendidikan, pengajaran, kesenian 
kesusastraan yang penuh ajaran moral, filsafat yang mengandung pemikiran dan cita-
cita  kebijaksanaan hidup. Kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam gerakan sosial 
dan kebudayaan masyarakat. Dengan gerakan semacam ini, akan mampu membawa 
kesadaran dalam hati nurani masyarakat luas dalam menghadapi persoalan perspektif 
pendidikan. Upaya pengembangan pemberdayaan potensi lokal yang dilakukan antara 
lain (a) pengembangan sumberdaya kelembagaan budaya dan pendidikan melalui 
optimalisasi dan peningkatan kemampuan pendidikan dan latihan pengenalan 
karakter berbasis kearifan lokal inisiatif-inisiatif lokal, (b) pengembangan sumberdaya 
kelembagaan budaya dan pendidikan lewat pengadaan program pendidikan dan 
latihan pengendalian dan pengelolaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 
inisiatif-inisiatif lokal, dan (c) secara akademis perlu pengembangan tenaga perancang 
dan peneliti dalam berbagai bidang yang secara lintas disiplin mampu menyelesaikan 
persoalan pendidikan karakter dengan pendekatan yang berbasis kearifan lokal. 

 
 

WUJUD NILAI-NILAI KESANTUNAN BUDAYA JAWA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud 
dan tujuan. Tujuan utama berbicara adalah sebagai alat berkomunikasi antar anggota 
masyarakat. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka sebaiknya 
penutur memahami  makna segala sesuatu yang ingin disampaikan, mampu 
mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, memahami prinsip situasi 
pembicaraan, dan memahami karakteristik mitra tutur. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

103 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Menurut Saksomo (2010:22), tujuan berbicara adalah (a) untuk 
mempengaruhi orang lain, (b) untuk merealisasikan diri, (c) membentuk dinamika 
sosial, (d) transmisi nilai budaya, (e) untuk merawat kohesi sosial, dan (f) untuk 
melestarikan warisan budaya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
selain untuk berkomunikasi, seseorang melakukan kegiatan berbicara untuk 
membentuk, merawat, dan melestarikan nilai-nilai budaya. Hubungan timbal balik 
yang santun dalam kegiatan berbicara antara penutur dan mitra tutur akan 
membentuk kegiatan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kata atau diksi yang digunakan dalam berbicara harus memperhatikan banyak 
hal, salah satunya kesantunan. Penutur perlu mempertimbangkan karakteristik mitra 
tutur yang diajak berkomunikasi. Norma berbicara memang tidak tertulis, tetapi 
seorang penutur yang menerapkan nilai-nilai norma kesantuan akan lebih mudah 
menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau informasi. Pembicaraan antara penutur dan 
mitra tutur akan terbentuk dalam situasi yang nyaman, saling menghargai, dan 
akhirnya dapat menciptakan kohesi sosial yang baik. 

Tingkat kebahasaan dalam bahasa Indonesia memang tidak sebanyak bahasa 
Jawa karena ada beragam kaidah tingkatan bahasa yang diatur dalam Bahasa Jawa. 
Akan tetapi, menerapkan kaidah budaya Jawa yang sarat akan nilai filosofi dalam 
percakapan Bahasa Indonesia akan membawa dampak positif bagi penutur. 

Wujud nilai budaya Jawa dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam 
berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia. 
Dalam hal ini guru memiliki peran penting dalam mewujudkan pembelajaran 
berbicara bahasa Indonesia yang terintegrasi nilai-nilai budaya Jawa. Pembelajaran 
tersebut dalam dilakukan dalam berbagai kegiatan yang variatif. Pembelajaran 
berbicara bahasa Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai kesantunan budaya Jawa 
diharapkan dapat menjadikan citra pendidikan di Indonesia lebih disegani. 

 
Interaksi Pembelajaran di Kelas 
 Pembelajaran di kelas merupakan serangkaian kegiatan interaksi antara guru 
dan siswa. Interaksi ini perlu dirancang dengan variatif agar tujuan pembelajaran 
tercapai. Guru dan siswa perlu melakukan interaksi verbal yang dikemas dalam 
kegiatan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Interaksi verbal yang dilakukan dapat 
berupa kegiatan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, maupun bentuk kegiatan 
lain. 
 Interaksi guru dan siswa yang ideal terwujud dalam bentuk timbal balik yang 
kontinyu. Misalnya, saat guru menyampaikan materi, siswa memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Guru 
dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesantunan budaya Jawa dalam pembelajaran 
melalui kegiatan tanya jawab dengan siswa. Guru perlu mengarahkan siswa dalam hal 
etika menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan harus disampaikan dengan santun dan 
pilihan kata yang digunakan tepat. Misanya, ketika siswa akan bertanya, kalimat yang 
dipilih sebaiknya ―Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya tentang materi yang Ibu 
sampaikan tadi. Saya belum jelas mengenai….‖. Pilihan kata tersebut lebih tepat 
digunakan daripada ―Saya mau tanya Bu tentang materi yang tadi, apa yang Ibu 
sampaikan tidak jelas bagi saya‖. 

Kalimat pertama lebih santun daripada kalimat kedua, meskipun makna 
kedua kalimat tersebut sama. Kalimat pertama mengandung ‗rasa‘ yang lebih halus 
daripada kalimat kedua. Siswa yang menyampaikan kalimat kedua secara tidak 
langsung membuat guru beranggapan bahwa metode atau cara mengajarnya salah 
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sehingga siswa tidak memahami materi yang diajarkan. Nilai ‗rasa‘ inilah yang 
diadopsi dari nilai budaya Jawa. Hal ini disebabkan oleh nilai filosofis Jawa bertumpu 
pada ‗rasa‘ yang di dalamnya dipercaya sudah terkandung akal budi. Filsafat Jawa 
lebih condong sebagai panduan praksis hidup daripada sebagai olah nalar intelektual 
semata (Sudarminta, dalam Saryono, 2011:72). 
 
Kegiatan Wawancara 
 Kegiatan lain yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara dengan 
mengintegrasikan nilai budaya Jawa adalah wawancara. Guru dapat memberikan 
siswa tugas untuk melakukan wawancara dengan orang yang lebih tua, misalnya 
kepala sekolah, guru, kerabat dekat yang lebih tua, atau tetangga yang lebih tua terkait 
permasalahan tertentu. Dalam kegiatan ini guru perlu memberikan panduan 
wawancara. Panduan wawancara perlu dirancang sebaik mungkin agar dapat 
diintegrasikan nilai kesantunan budaya Jawa di dalamnya. 
 Wawancara merupakan bentuk percakapan yang dilakukan dua orang, yaitu 
informan dan pewawancara. Informan memberikan informasi, sedangkan 
pewawancara menerima informasi. Ada beberapa informasi yang perlu digali dalam 
kegiatan wawancara. Guru dapat menugaskan siswa untuk melakukan wawancara 
dengan orang yang lebih tua dengan memberikan panduan wawancara. 
 Panduan wawancara yang diberikan oleh guru dapat berisi aspek-aspek yang 
perlu diperhatikan dalam praktik wawancara. Misalnya, pada aspek kebahasaan, hal-
hal yang perlu diperhatikan adalah lafal, nada, jeda, kosa kata, dan kalimat. Guru 
dapat mengintegrasikan nilai kesantunan budaya Jawa dalam penilaian. Misalnya, pada 
penilaian kebahasaan perlu diatur diksi atau pilihan kata dan kalimat yang digunakan 
siswa dalam wawancara. Diksi dalam kalimat wawancara harus santun, sesuai dengan 
konteks penuturan, dan mempertimbangkan karakteristik informan yang akan 
diwawancarai. Selain itu, guru dapat menambahkan penilaian nonkebahasaan, 
misalnya keramahan, keberanian, semangat, dan sikap pewawancara. Sikap ramah dan 
santun menjadi salah satu indikator penilaian yang ditekankan dalam praktik 
wawancara yang dilakukan siswa. Dengan demikian, nilai-nilai kesantunan dalam 
budaya Jawa dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran berbicara bahasa 
Indonesia. 
 
Kegiatan Debat 

Kegiatan lain yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara dengan 
mengintegrasikan nilai budaya Jawa adalah debat. Debat melibatkan beberapa orang 
yang saling berdiskusi dan mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan suatu 
masalah. Di dalam debat biasanya terdapat kelompok pro dan kontra. Guru dapat 
memanfaatkan kegiatan debat di kelas dengan mengintegrasikan nilai-nilai kesantunan 
budaya Jawa. 

Guru perlu memilih tema dari masalah-masalah yang sedang marak 
dibicarakan oleh masyarakat. Akan tetapi, masalah tersebut tetap sesuai dengan 
karakteristik siswa. Guru dapat menugaskan siswa untuk melakukan praktik debat 
dengan aturan tertentu. Dalam aturan inilah dapat diintegrasikan nilai kesantunan 
budaya Jawa. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam indikator penilaian (a) peserta 
debat harus memberikan komentar dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun 
dengan baik dan lugas, (b) peserta debat harus menyampaikan komentar dengan 
santun dan tidak menggunakan bahasa yang akan menimbulkan kesalahpahaman di 
antara peserta debat, (c) peserta yang menyampaikan ketidaksetujuannya harus 
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menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung orang lain, dan (d) peserta debat 
boleh mengekspresikan diri dengan melibatkan gestur, tetapi tidak diperkenankan 
menunjukkan gestur yang tidak santun. Dengan demikian, nilai-nilai kesantunan 
dalam budaya Jawa dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran berbicara bahasa 
Indonesia. 

 
 

PENUTUP 
 Kesantunan dalam berbicara dan pembawaan diri masyarakat Jawa selalu 

identik dengan sikap hormat terhadap orang lain. Sikap tersebut menuntut seseorang 
selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Nilai filosofis Jawa bertumpu pada 
‗rasa‘ yang dipercayai di dalamnya sudah terkandung akal budi. Filsafat Jawa tidak 
hanya mengulas hal yang dianggap benar, tetapi juga hal yang dianggap pantas atau 
tepat. Nilai-nilai budaya Jawa yang sarat akan nilai filosofis tepat diterapkan pada 
komunikasi bahasa Indonesia di era global. Salah satu penerapan nilai-nilai budaya 
Jawa dapat diwujudkan melalui kegiatan belajar di kelas antara guru dan siswa. Guru 
dapat berusaha menciptakan beragam kegiatan inovatif untuk mengembangkan 
kemampuan berbicara bahasa Indonesia, tetapi dengan mengintegrasikan nilai-nilai 
kesantunan budaya Jawa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan misalnya 
menciptakan interaksi di kelas, wawancara, atau debat. 
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Abstrak: Usaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak 
akan pernah berakhir salah satunya dengan cara pemberian metode dalam kegiatan 
belajar dan pembelajaran, metode dikatakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Metode penelitian ini adalah library research karena 
sumber datanya berasal dari buku-buku dan dokumen-dokumen tertulis.analisa data 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik.Metode dalam kegiatan 
pembelajaran dibedakan  (1) metode umum dan (2)metode khusus.  Metode umum 
adalah metode yang bisa digunakan dalam setiap pembelajaran yakni (1) metode 
ceramah, (2) metode diskusi, (3) metode sumbangan saran, (4) metode simulasi, (5) 
metode demonstrasi dan(6) metode discovery-inquiry. Sedangkan metode khusus 
hanya bisa digunakan untuk satu mata pelajaran tertentu saja, metode dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia yakni (1)metode terjemahan, (2)metode 
audiolingual, (3)metode struktural analisis sintesis, (4)metode linguistik, (5) metode 
langsung, (6)metode pembatas bahasa, (7)metode membaca, (8)metode bibahasa. 
 
Kata Kunci:Pembelajaran Bahasa, Metode Umum, Metode Khusus 

 
Abstract: Efforts to improve and improve the quality of education as if never 
ending one of them by way of giving methods in learning and learning activities, 
methods are said to be a way that serves as a tool to achieve learning objectives. 
This research method is library research because the source data comes from 
books and written documents. data analysis is done by using descriptive analytic 
method. Methods in learning activities are distinguished (1) general method and (2) 
specific method. The general method is a method that can be used in any learning 
that is (1) lecture method, (2) discussion method, (3) suggestion contribution 
method, (4) simulation method, (5) demonstration method and (6) discovery-
inquiry method. While the specific method can only be used for one particular 
subject, the method in learning the Indonesian language is (1) method of 
translation, (2) audiolingual method, (3) structural method of synthesis analysis, (4) 
linguistic method, (5) direct method , (6) language limiting method, (7) reading 
method, (8) bibahasa method. 
Keywords: Language Learning, General Methods, Special Methods 

 
 
Pembelajaran yang baik terjadi melalui suatu proses. Proses pembelajaran 

yang baik hanya dapat diciptakan melalui perencanaan yang baik dan tepat. 
Perencanaan pembelajaran merupakan perencanaan terhadap apa yang hendak 
dicapai dalam suatu proses pembelajaran serta bagaimana upaya mencapainya. 

Usaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak akan 
pernah berakhir salah satunya dengan cara pemberian metode dalam kegiatan belajar 
dan pembelajaran, metode bisa dikatakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pembelajaran hal ini sependapat dengan Pranowo (2014:265) 
menyatakan metode adalah rancangan bangunan pembelajaran yang biasa digunakan 
untuk mencapai suatu tujuan. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian 
tujuan..Menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah sebuah keharusan yang 
harus dilakukan oleh pendidik. Dengan harapan  proses belajar  mengajar akan 
berjalan menyenangkan dan tidak membosankan.  
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Metode dalam belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting. 
Karena metode yaitu bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia harus dikerjakan 
menurut langkah-langkah yang sistematis, bertahap dari perencanaan, penyajian, 
sampai evaluasi hasil belajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia metode juga 
sangat diperlukan dalam menyampaikan materi. Sehingga ada metode khusus yang 
digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada zaman era teknologi sekarang 
beragam  metode pembelajaran dapat menjadi pilihan untuk  bisa kita persiapkan 
dalam sebuah kegiatan pembelajaran.Tujuan penulisan makalah ini  yaitu untuk 
mengetahui apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran serta jenis-jenis metode 
yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research) karena sumber datanya berasal dari buku-buku dan dokumen-
dokumen tertulis lainnya.Untuk keperluan tersebut penulis menggunakan beberapa 
sumber kepustakaan, dan penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berkenaan 
dengan ―metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia‖.Sedangkan analisa data 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dengan demikian, 
tahapan yang dilakukan adalah mendeskripsikankan masalah-masalah penting yang 
berkenaan dengan ―metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia‖ dan menyusun 
teori-teori dalam tinjauan pustaka dan menarik kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Jenis-jenis metode pembelajaran yang secara umum sebagai berikut: 
1. Metode ceramah  

Sudah sejak lama ceramah digunakan oleh para guru dengan alasan 
keterbatasan waktu dan buku teks.Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan 
menganggap metode ceramah sebagai metode belajar-mengajar yang mudah 
digunakan.Kecenderungan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap 
guru dapat menggunakan metode ceramah dengan benar. Metode ceramah 
bergantung kepada kualitas personalities guru, yakni suara, gaya bahasa, sikap, 
prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan guru dalam memberi 
penjelasan. yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru. 

Menurut Subana (2011:93) menyatakan metode ceramah adalah suatu cara 
mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru 
kepada siswa. agar siswa efektif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan 
metode ceramah, maka siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir 
untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan 
tanggapan dan mencatat penalarannya secara sistematis. Dari definisi metode 
ceramah diatas, dapat kiranya kita mendefinisikan metode ceramah sebagai sebuah 
bentuk interaksi belajar-mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan 
secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didik. Berdasarkan definisi 
metode ceramah, dapat dimengerti jika guru akan menjadi pusat/titik tumpuan 
keberhasilan metode ceramah. 

 
2. Metode Diskusi  

Diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk 
mencarikan suatu masalah.hal ini sejalan dengan pemikiran Ismawati (2009:102) 
mengemukakan diskusi adalah proses penglibatan dua atau lebih individu yang 
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berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka, mengenai tujuan  atau sasaran 
yang sudah ditentukan. Pendapat yang hampir sama mengenai apa itu diskuis yaitu 
Subana dan Sunarti (2011:98) mengemukakan diskusi adalah suatu kegiatan 
percakapan antara beberapa orang dengn maksud menyeberluaskan informasi tentang 
suatu topic atau mencari jawaban atas suatu masalah berdasarkan bukti-bukti yang 
ada. 

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat kiranya didefinisikan metode diskusi 
sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar yang membincangkan suatu topik atau 
masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dapat guru dan siswa dan siswa 
lain). Dimana orang yang berbincang memiliki perhatian yang sama terhadap topik 
atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga mendapatkan berbagai 
alternatif jawaban terhadap topik yang didiskusikan. 

 
3. Metode Sumbangan Saran 

Sumbangan saran yang sering pula disebut pengumpulan gagasan salah satu 
jenis jenis metode diskusi sebenarnya.Pada metode ini terjadi pencurahan gagasan 
secara sepontan yang berhubungan dengan bidang minat atau kebutuhan kelompok 
untuk mencapai suatu keputusan. Subana dan Sunarti (2011:106) menyatakan  
Metode ini dilaksanakan oleh guru dengan melontarkan suatu masalah dikelas, 
kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentarnya yang 
memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Dapat diartikan 
pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekolompok manusia 
dalam waktu yang sangat singkat. 

 
4. Metode Simulasi 

Metode simulasi, simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura 
atau berbuat seolah-olah. Kata simulasition artinya tiruan atau perbuatan yang pura-
pura.Subana dan Sunarti (2011:108) mengemukakan simulasi merupakan cara 
penyajian pelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura untuk 
memprolehh pemahaman. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar 
dimaksud sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan pelajaran) melalui proses 
tingkah laku imitasi atau bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan 
seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. 

 
5. Metode Demonstrasi 

Metode  demonstrasi  merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab 
membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 
yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang 
memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode Pembelajaran 
demonstrasi  adalah  metode  mengajar  yang  cukup  efektif sebab  membantu  para  
siswa  untuk  memperoleh  jawaban  dengan mengamati suatu proses atau peristiwa 
tertentu. Hampir sama dengan penjelasan di atas  Subana dan Sunarti (2011:110) cara 
ngajar guru yang menunjukan atau memperlihatkan suatu proses sehingga siswa dapat 
melihat, mengamati, mendengar, meraba-raba, dan merasakan proses yang 
dipertunjukan oleh guru. 

 
6. Discovery Learning- Inquiri 

Metode discovery-inquiri yang menitik beratkan pada belajar individual, 
manipulasi objek, dan eksperimen yang diambil siswa sebelum ia mengambil 
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kesimpulan dan menyadari suatu konsep.Pembelajaran  discovery learning pembelajaran 
yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktifis. Menurut Hosnan 
(2014:280) menyatakan bahwa discovery learning menekankan pentingnya 
pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui 
keterlibaan siswa secar aktif dalam proses pembelajaran.sedangkan inquiry adalah 
pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa menemukan sendiri inti sari dari 
dari pembelajaran itu menurut . Menurut Hosnan (2014:341) menyatakan bahwa 
pembelajaran inkuiri menekankan pada proses mencari dan menemukan. 

 
B. Metode khusus untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia 
 Metode pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
pembelajaran.Pada keterampilan berbahasa terdapat keterampilan menyimak, 
membaca, menulis, dan berbicara.Empat keterampilan berbahasa tersebut dapat 
dipelajari dengan menggunakan metode-metode pembelajaran dan disesuaikan 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode yang akan digunakan dalam pembelajaran 
dapat dilihat dari pendekatan yang ingin dilakukan. Setiap metode memiliki proses 
kegiatan yang beragam dengan tujuan yang berbeda. Dalam hal ini, beberapa 
keterampilan dapat digabungkan dalam satu metode serta dalam satu kegiatan 
pembelajaran. 
 
 Menurut Subana dan Sunarti (2011) Metode dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia sebagai berikut. 
1. Metode Terjemahan 

Metode terjemahan (the translation method) adalah metode yang lazim 
digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini Bahasa Indonesia 
yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu yakni 
bahasa daerah. Prinsip utama pembelajarannya adalah bahwa penguasaan bahasa 
asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa 
ibu murid atau ke dalam bahasa yang dikuasainya. Misal: latihan terjemahan dari 
Bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah atau dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa 
Indonesia. Kelebihan metode ini dalam hal kepraktisan dalam pelaksanaannya dan 
dalam hal penguasaan kosakata dan tatabahasa dari bahasa yang baru dipelajari siswa. 
Ciri-ciri Metode terjemahan 

a. penekananya pada pembelajaran bahasa tulis untuk belajar bahasa agar 
mampu   membaca. 

b. pengafalan bahasa sebagai penghapalan kaidah dan fakta tata bahasa agar 
dipahami dan diterapkan dalam kaidah morfologis dan sintaksis pada bahasa 
tulis. 

c. penekananya pada membaca, mengarang, dan terjemahan berbicara. 
d. Bahasa sumber digunakan sebagai bahasa pengantar dalam terjemahan, 

keterangan, perbandingan dan penghafalan kaidah-kaidah bahasa. 
 

2. Metode Audiolingual 
Metode audiolingual sangat mengutamakan drill (pengulangan). Metode itu 

muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa 
target.Padahal untuk kepentingan tertentu, perlu penguasaan bahasa dengan 
cepat.Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural itu, bahasa yang 
diajarkan dicurahkan pada lafal kata, dan pelatihan berkali-kali secara intensif pola-
pola kalimat. Guru dapat memaksa siswa untuk mengulang sampai tanpa kesalahan. 
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 Langkah-langkah yang biasanya dilakukan adalah 
a. penyajian dialog atau teks pendek yang dibacakan guru berulang-ulang dan 
siswa menyimak tanpa melihat teks yang dibaca. 
b.Peniruan dan penghafalan teks itu setiap kalimat secara serentak dan siswa     
menghafalkannya,  
c.  Penyajian kalimat dilatihkan dengan pengulangan. 
d. Dramatisasi dialog atau teks yang dilatihkan kemudian siswa memperagakan di 
depan kelas. 
e. Pembentukan kalimat lain yang sesuai dengan yang dilatihkan. 

 
3.  Metode Komunikatif 

Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan 
berbahasa.Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran.Setiap pembelajaran 
dispesifikkan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir.Sebuah produk 
di sini dimaksudkansebagai sebuah informasi yang dapat dipahami, ditulis, diutarakan, 
atau disajikan ke dalam nonlinguistis. Sepucuk surat adalah sebuah produk. Demikian 
pula, sebuah perintah, pesan, laporan, atau peta, juga merupakan produk yang dapat 
dilihat dan diamati.Dengan begitu, produk-produk tersebut dihasilkan melalui 
penyelesaian tugas yang berhasil. 
Contohnya menyampaikan pesan kepada orang lain yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Tujuan itu dapat dipecah menjadi 

a)   pemberian kosakata dan istilah yang dianggap sukar dari guru ke siswa.  
(b) mengajukan pertanyaan untuk menghilangkan keraguan. 
(c) mengajukan pertanyaan untuk memperoleh lebih banyak informasi.  
(d) membuat catatan. 
(e) menyusun catatan secara logis. 
(f) menyampaikan pesan secara lisan. Dengan begitu, untuk materi bahasan 
penyampaian pesan saja, aktivitas komunikasi dapat terbangun secara 
menarik, mendalam, dan membuat siswa lebih intensif. 

4.  Metode Struktural analisis (SAS) 
 Metode ini digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis.prinsip 

metode ini adalah prinsip cara berpikir manusia. Berpikir secara analisis sintesis dapat 
memberikan arah pada pemikiran yang tepat sehingga siswa dapat mengetahui siswa 
dirinya.Metode ini bersumber dari ilmu jiwa Gestalt, suatu aliran dalam jiwa totalitas 
yang timbul sebagai reaksi atas unsure. Prinsip yang terkandung dalam metode SAS 
pada hakikatnya sesuai dengan prinsip cara berpikir manusia. Berpikir secara analisis 
sintesis dapat memberikan arah pada pemikiran yang tepat sehingga siswa dapat 
mengetahui kedudukan dirinya dalam hubunganya dalam dengan masyarakat dan 
alam sekitarnya. 

Teknik pembelajaran dalam metode SAS ini ialah keterampilan memilih kartu 
huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat.Sementara sebagian siswa 
mencari huruf, suku kata, dan kata, guru dan sebagian siswa lainya menempelkan 
kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti.Metode ini cocok 
untuk keterampilan menulis. 

 
5.Metode Produktif 

Metode produktif diarahkan pada berbicara dan menulis.Siswa harus banyak 
berbicara atau menuangkan gagasannya.Dengan menggunakan metode produktif 
diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke 
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dalam ketrampilan berbicara dan menulis secara runtun. Semua gagasan yang  
disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang dimaksud dengan 
komunikatif di sini adalah adanya respon dari lawan bicara.Bila kita berbicara lawan 
bicara kita adalah pendengar, bila kita menulis lawan bicara kita adalah pembaca. 

 
6. Metode Langsung 
 Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar 
yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan 
metode langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat 
berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. 
Siswa diberi latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui 
demonstrasi, peragaan, gerakan, serta mimik secara langsung.Dalam pelaksanaan 
metode langsung pemakaian bahasa ibu dihindarkan. Metode langsung paling tepat 
digunakan apabila tujuan yang akan dicapai dititik beratkan pada kemampuan 
berbicara dan penanaman perasaan bahasa. Ciri-ciri utama metode langsung sebagai 
berikut. 

a) Bahasa yang digunakan adalah bahasa otentik, bahasa yang sesungguhnya   
dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Kosa kata dan tata bahasa diajarkan secara lisan. 
c) Pengertian Konkret diajarkan melalui dunia nyata, gambar, atau 

pendrmatasian. 
d) Latihan mendengarkan dan meniru diberikan secara intensif sampai siswa 

membentuk bahasa itu. 
e) Bahasa itu diajarkan secara fungsional tana memberikan pelajaran tata bahasa 

secara formal dan berdiri sendiri, bahkan pada tahap permulaan pun tata 
bahasa tidak banyak diberikan. 
 

7.  Metode Membaca 
Metode membaca bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami 

teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa.Tujuan metode membaca adalah 
memberi kemampuan kepada pelajar atau mahasiswa untuk memahami teks ilmiah 
yang mereka perlukan dalam studi mereka. 

Berikut langkah-langkah metode membaca: 
a) pemberian kosa kata dan istilah-istilah yang dianggap sukar bagi guru dan 

siswanya. Diberikan dengan definisi dan contoh dalam kalimat 
b)  Penyajian bacaan di kelas. Bacaan dibaca dengan diam selama 10-15 menit 

(untuk mempercepat waktu, bacaan dapat diberikan sehari sebelumnya) 
c)  Diskusi isi bacaan dapat melalui tanya jawab 
d) Pembicaraan tata bahasa dilakukan dengan singkat. Hal itu dilakukan jika 

dipandang perlu oleh guru. 
e)  Pembicaraan kosakata yang relevan 
f) Pemberian tugas seperti mengarang (isinya relevan dengan bacaan) atau 

membuat denah, skema, diagram, ikhtisar, rangkuman, dan sebagainya yang 
berkaitan dengan isi bacaan. 

 
7. Metode Pembatasan Bahasa 

Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan 
struktur bahasa yang akan diajarkan. Pembatasan itu dalam hal kekerapan atau 
penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya.Kata-kata dan pola kalimat yang tinggi 
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pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan 
bahasa.Pola-pola kalimat, perbendaharaan kata, dan latihan lisan maupun tulisan 
dikontrol dengan baik oleh guru. 

Metode pembatasan adalah metode pembelajaran bahasa yang menekankan 
perlunya pembatasan dn pengradasian kosa kata struktur bahasa yang akan diajarkan. 
Pembatasan itu didasarkan pada kekerapan atau kegunaan kata, sedangkan 
pengradasianya diutamakan dalam penentuan urutan bahan yang disusun sesuai 
dengan keperluan. Langkah-langkah dalam metode pembatasan bahasa adalah sebagai 
berikut 

a) Kata-kata dan polaa kalimat yang diajarkan adalah yang sering digunakan 
dalam pemakaian bahasa itu. Kata-kata dan pola diambil dari berbagai sumber 
bacaan pemakaian bahasa. 

b) Banyaknya pola dan kata yang diajarkan tidak dianggap penting yang penting 
adalah bahwa kata dan pola kalimat yang sering digunakan. 

c) Di samping faktor keseringan dan memilih kata kata dan pola ini faktor  
lingkungan pengunaan bahasa menjadi pertimbangan. 
 

8.Metode Bibahasan 
 Metode ini mempermudah siswa untuk memahaminya, setiap siswa 
mempunyai bahasa ibunya tersendiri sehingga mereka tidak lagi dipusingkan dengan 
adanya kosakata baru atau pun fonetik-fonetik baru yang sedang dipelajarinya. 
Metode bibahasa didasarkan atas persamaan dan perbedaan antara bahasa yang akan 
dipelajari dan bahasa ibu siswa. Persamaan dan perbedaan antara kedua bahasa itu 
tidak terbatas hanya pada meliputi pada kosa kata melainkan bunyi bahasa, bentuk 
bahasa dan sintaksis dari kedua bahasa itu. 
 
PENUTUP 
Simpulan  

Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran 
yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara 
individualatau secara kelompok.Dalam pembelajaran bahasa indonesia metode 
diartikan sebagai sisitem perencanaan pembelajaran bahasa indonesia secara 
menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan meyajikan materi pelajaran 
bahasa indonesia secara teratur untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kedudukan metode sebagai alat bagi seorang guru agar proses pembelajaran 
sesuai dengan tujuan yang di harapkan jadi kedudukan metode berfungsi sebagai 
strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan.metode yang dipakai 
dengan baik maka hasilnya akan berdampak pada mutu pendidikan yang baik, namun 
jika metode yang dipakai tidak baik maka hasilnya pun akan berakibat pada mutu 
pembelajaran yang tidak akan baik juga. 

Metode dalam pembelajaran ada yang sifat umum (ceramah, diskusi, 
sumbangan saran, diskusi,demonstrasi, discovery-inquiri) dan metode khusus yang 
hanya bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu metode 
terjemahan, metode audiolingual, metode struktural analisis sintesis, metode 
linguistik,  metode langsung, metode pembatas bahasa, metode membaca, metode 
bibahasa. 
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Saran 
Semoga penelitian ini bermamfaat bagi penulis, pembaca serta mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Indonesia yang nantinya akan menjadi seorang pendidik. 
Bagi seorang guru alangkah baiknya memilih metode yang cocok untuk 
menyampaikan materi pembelajaran karna metode merupakan pondasi awal untuk 
mencapai suatu tujuan pendidikan dan atas keberhasilan suatu pembelajaran. 
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Abstrak: Pada abad 21 ini, kebutuhan terpenting dalam setiap individu adalah 
kompetensi, karakter, dan literasi. Kebutuhan tersebut dapat diterapkan melalui 
pendidikan dasar yang diberikan oleh orang tua di rumah. Pendidikan dasar yang 
diberikan oleh orang tua dapat menjadi bekal anak dalam menghadapi lingkungan 
yang lebih besar. Orang tua di rumah, seharusnya mempunyai persepsi yang baik 
mengenai kegiatan literasi. Hal itu disebabkan, literasi merupakan kebutuhan yang 
paling penting di era revolusi industri keempat atau yang disebut revolusi digital ini. 
Bila dilihat, kegiatan literasi di sekolah dapat dipandang sebagai kegiatan yang 
berfungsi sebagai ―tempelan‖, karena durasinya yang hanya 15 menit. Melalui kegiatan 
literasi yang dibangun dalam lingkungan keluarga, tentu akan berpengaruh dalam 
perkembangan berbahasa dan pola pikir anak. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka 
orang tua dapat dikatakan berhasil dalam membentuk individu yang dibutuhkan 
dalam abad 21. Tahap selanjutnya, anak dapat mengembangkan kompetensi melalui 
kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di masyarakat. 
Kata kunci: literasi, orang tua, perkembangan anak 

 
Kebutuhan pendidikan di abad 21 bergeser dengan cepat seiring 

perkembangan teknologi digital yang juga melesat. Kebutuhan pendidikan tersebut 
bergeser karena keadaan abad 21 yang juga tak sama dengan kebutuhan di abad 20. 
Abad 21 atau yang juga disebut dengan era revolusi industri keempat membutuhkan 
sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, karakter, dan daya literasi yang 
tinggi. Dari ketiga hal tersebut, yang paling dibutuhkan sejak dini sebagai pondasi 
anak adalah karakter dan literasi. Karakter dapat diperoleh dari daya literasi tinggi. 
Maka dari itulah, literasi sangat dibutuhkan sebagai dasar atau pondasi pembentukan 
diri seseorang (Makin & Whitehead, 2004:16).  

Literasi awalnya diartikan sebagai kebutuhan dan keterampilan membaca-
menulis. Namun, seiring perkembangan zaman, literasi sudah mencakup kecakapan 
nonverbal, keterampilan menyimak-berbicara, kecakapan visual, berpikir kritis, hingga 
kemampuan tentang teknologi (Makin & Whitehead,2004:16). Pengenalan literasi 
sebaiknya sudah dimulai sejak dini, yakni sejak pendidikan di rumah. 

Pendidikan dasar siswa dimulai di rumah. Rumah merupakan pusat 
pendidikan dini dan pendidikan berkelanjutan yang tak berhenti seiring 
perkembangan anak. Menurut Halimah (2015:9), orang tua khususnya ibu rumah 
tangga berperan sebagai figur teladan dalam pendidikan, khususnya pendidikan budi 
pekerti. Selain itu, penelitian dari Karther (2002:184) juga menunjukkan bahwa ayah 
dengan tingkat literasi tinggi mempunyai efek yang besar pada tingginya literasi dan 
hasil belajar anak. Maka dari itulah, pendidikan di rumah dapat disebut sebagai dasar 
pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi anak. Selain itu, tenaga pendidik utama 
di rumah adalah orang tua. 

Orang tua, khususnya ibu sudah menjadi pusat literasi anak semenjak dini. 
Sebagai tenaga pendidik, sudah selayaknya pula jika orang tua mempunyai daya 
literasi yang tinggi pula. Hal itu terjadi karena orang tualah yang menjadi figur teladan 
anak. Figur inilah yang mengajarkan anak tentang literasi. Persepektif orang tua 
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sebagai dasar pendidikan literasi jarang dilihat di Indonesia. Hal itu terjadi karena 
umumnya pendidikan literasi hanya dipandang sebagai program pemerintah yang 
diterapkan di sekolah. 

Menurut Makin & Whitehead (2004:7), pendidikan literasi bukan dimulai saat 
anak-anak pergi ke sekolah, tetapi jauh dimulai sebelum anak memasuki dunia 
sekolah. Maka dari itu, orang tua yang peduli dengan perkembangan anak, tentu akan 
membekali anak kemampuan membaca dan menulis sebelum memasuki dunia 
sekolah. Dalam kajian ringkasan UNICEF Indonesia (2012:1), kesiapan bersekolah 
harus dimasukkan dalam perkembangan anak secara holistik, yang meliputi 
keterampilan dan pengetahuan verbal dan intelektual, kemampuan sosial, serta status 
kesehatan dan gizi. Orang tua harus membekali anak dengan keterampilan literasi 
sebelum anak memasuki dunia sekolah, selain itu penanaman pendidikan literasi sejak 
dini dapat menumbuhkan minat literasi anak sehingga ketika dewasa anak memiliki 
keterampilan literasi yang baik. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu banyak dibuktikan mengenai hubungan 
yang positif antara lingkungan berliterasi tinggi dan kecakapan membaca anak 
(Rashid dkk.,2005:2). Namun, karena literasi tak lagi dipandang sebagai keterampilan 
dan kebutuhan membaca-menulis, literasi dini diharapkan dapat mempengaruhi 
perkembangan anak, yakni perkembangan bahasa anak, perkembangan pola pikir 
anak, dan kemampuan karakter anak.  

Anak yang mendapat stimulus literasi sejak dini diharapkan akan memiliki 
kemampuan literasi yang lebih tinggi. Stimulasi kemampuan literasi anak usia 
prasekolah dapat dilakukan orangtua dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Aktivitas 
literasi anak usia prasekolah tentu akan berbeda dengan anak usia sekolah. Hal ini 
dikarenakan anak usia prasekolah memiliki keterbatasan kemampuan membaca 
sehingga aktivitas literasi difungsikan sebagai stimulus untuk kemampuan berliterasi 
yang lebih tinggi pada jenjang selanjutnya.  

Disadari atau tidak, literasi dapat berpengaruh terhadap perkembangan 
bahasa anak. Perkembangan bahasa ini merupakan jalan utama dari pendidikan 
literasi dan penting untuk kebutuhan berkomunikasi. Dengan tingginya aktivitas 
literasi diharapkan anak akan memiliki banyak pajanan bahasa dan kaya akan beragam 
kosakatayang tidak didapat dari lingkungan sekitarnya. Pajanan bahasa yang didapat 
anak akan mempengaruhi produksi kalimat mereka. Dengan beragamnya bacaan, 
anak akan memiliki kompetensi yang lebih secara linguistik. Pada usia prasekolah, 
anak akan mendapat pajanan dari orang terdekat mereka, yaitu orangtua. Oleh karena 
itu, diharapkan orangtua memiliki beragam kosakata dan mampu menyediakan 
pajanan bahasa yang baik untuk perkembangan bahasa anak.   

Literasi orang tua juga berpengaruh untuk perkembangan pola pikir anak. Hal 
itu terjadi karena pendidikan berpikir sejak dini akan membiasakan anak untuk 
berpikir kreatif, logis, dan terutama kritis semenjak dini. Orang tua yang berliterasi 
tentu telah mengetahui kebutuhan berpikir anak dan proses pencapaian kebutuhan 
itu. Pencapaian kebutuhan berpikir anak sangat sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kemampuan literasi yang tinggi untuk mencapainya. 

Menurut Bisri (2016:19), karakter adalah buah dari hasil pembiasaan yang 
dilakukan seseorang berupa sikap, perilaku, maupun pikiran sehingga telah melekat 
pada pribadi individu yang bernilai baik dan buruk. Buah dari hasil pembiasaan 
tersebut tidak dapat langsung terbentuk tanpa adanya rangsangan dan pengarah dari 
orang tua. Tidak hanya mengajarkan pembiasaan yang baik saja, orang tua juga harus 
memberikan pengarahan untuk membentuk pola berpikir anak. Oleh karena itu, 
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dalam pengembangan karakter anak perlu diimbangi dengan kemampuan literasi yang 
cukup agar pola berpikir dapat terbentuk dengan baik sehingga menghasilkan buah 
berpikir yang baik dan diaplikasikan melalui sikap dan perilaku anak.  
 
LITERASI ORANG TUA DALAM PERKEMBANGAN BAHASA ANAK 

Setiap anak yang terlahir normal memiliki kemampuan untuk memperoleh 
bahasa yang terdekat dengan keseharian mereka dan berkembang di lingkungan 
terdekat mereka karena mereka dilengkapi dengan Piranti Pemerolehan Bahasa 
(Dardjowidjojo, 2008). Bahasa anak cenderung unik dan berbeda dengan bahasa 
orang dewasa. Anak menggunakan kaidah bahasa yang sederhana lebih dahulu 
sebelum kaidah yang kompleks. Bahasa anak-anak akan terus berkembang seiring 
dengan bertambahnya usia mereka. Pemerolehan bahasa memiliki sistem yang 
universal seperti (1) tuturan anak dimulai dengan satu kata kemudian berkembang 
menjadi dua kata dan seterusnya, (2) bahasa anak bersifat here and now, dan (3) bunyi 
yang muncul pertama adalah /p-b/ dan /m-n/ kemudian disusul /d-t/. Bahasa anak 
akan terus berkembang dan semakin kaya seiring dengan perkembangan usia dan 
pajanan-pajanan bahasa yang mereka peroleh. Pajanan bahasa sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan bahasa anak menuju kaidah bahasa yang sempurna.  

Pajanan bahasa anak dapat diperoleh dari lingkungan terkecil mereka terlebih 
dahulu, yaitu keluarga. Selain keluarga, pajanan bahasa dapat diperoleh dari 
penanaman budaya literasi. Chomsky (1976) mengatakan bahwa anak-anak yang 
membaca dan mendengar beragam kalimat kompleks akan berpengaruh terhadap 
perkembangan bahasa mereka. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitiannya, 
Chomsky (1976) menemukan fakta bahwa anak yang membaca bahan bacaan secara 
luas memiliki kemampuan yang mahir secara linguistik.  

Wells (1987) menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: 
performative, functional, informational, dan epistemic. Orang yang tingkat literasinya berada 
pada tingkat performatif, ia mampu membaca dan menulis, serta berbicara dengan 
simbolsimbol yang digunakan (bahasa). Pada tingkat functional orang diharapkan dapat 
menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca buku 
manual. Pada tingkat informational orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan 
dengan bahasa. Sementara pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan 
pengetahuan dalam bahasa. Anak-anak usia prasekolah tentu belum dapat dikatakan 
berada pada salah satu tingkat literasi. Akan tetapi, anak dapat diberi stimulus 
kemampuan literasi.  

Hasil penelitian PIRLS 2006 di 45 negara menunjukkan bahwa anak yang 
berasal dari keluarga yang menstimulasi kemampuan literasi anak sejak dini, memiliki 
kemampuan literasi yang lebih tinggi (Mullis dkk., 2007).  Pendidikan informal anak 
usia dini dalam keluarga atau masyarakat sebenarnya sangat potensial untuk 
difungsikan dengan optimal dalam pengembangan literasi dan bahasa anak. Orangtua 
sebagai guru pertama bagi anak memiliki waktu dan proses interaksi lebih banyak 
dibandingkan guru dan orang lainnya untuk membimbing anak menguasai 
kemampuan literasi. Stimulasi kemampuan literasi anak prasekolah dapat dilakukan di 
rumah melalui aktivitas literasi orangtua dengan anak di tengah kegiatan sehari-hari. 
Ruhaena (2015) menyebutkan enam stimulasi kemampuan literasi anak usia 
prasekolah, yaitu (1) percakapan, (2) pengenalan tulisan berupa petunjuk atau tanda, 
(3) membacakan buku cerita, (4) mendongeng, (5) bermain dengan huruf dan kata, 
dan (6) menggambar, mewarnai, dan menulis.  
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Anak-anak usia prasekolah cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
dan gemar meniru kegiatan orang dewasa. Hal ini lah yang dapat dimafaatkan para 
orang tua untuk menanamkan kemampuan literasi sejak dini kepada anak. Orang tua 
yang gemar membaca cenderung memiliki beragam kosakata yang dapat menjadi 
pajanan bagi anak mereka. Dengan banyak membaca, orang tua akan mampu 
memproduksi beragam kalimat yang baik dan benar ketika berkomunikasi di sekitar 
anak. Dengan pajanan bahasa yang baik dan benar tentu anak akan mampu 
memproduksi bahasa yang serupa. Chomsky (1976) mengungkapkan bahwa 
pemerolehan bahasa dapat dikatakan sebagai suatu proses perkembangan satu sistem 
bahasa yang bertolak dari fakta yang ada di lingkungan anak.  Anak tidak mempelajari 
secara formal tetapi mereka belajar dengan meniru dan memprosesnya secara alami.  

 
LITERASI ORANG TUA DALAM PERKEMBANGAN POLA PIKIR ANAK 

Anak sudah mulai belajar untuk berpikir sejak mereka bisa berkomunikasi. 
Bukti proses berpikir mereka biasanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka 
ajukan. Pada tahap inilah anak seharusnya mendapatkan bimbingan yang baik agar 
pola pikir mereka tidak menjadi terbatas dan terkekang.  

Orang tua yang mempunyai kecakapan literasi tinggi, tentu sudah 
mengetahui kebutuhan berpikir yang diperlukan oleh anak sejak dini. Kebutuhan 
berpikir yang sangat dibutuhkan saat ini adalah berpikir logis, kreatif, dan terutama 
berpikir kritis. Suatu lembaga di Amerika yang mengkaji masalah keluarga, Bright 
Horizons Family Solution (2014) menyatakan bahwa ―learning to think critically may be 
one of the most important skills that today's children will need for the future‖. Dari pendapat 
tersebut, dapat diketahui bahwa berpikir kritis merupakan kebutuhan utama di masa 
depan. Dengan adanya revolusi digital, maka tsunami informasi juga tak terelakkan. 
Saat itulah pola berpikir kritis seharusnya sudah tertanam dalam pribadi masing-
masing anak. 

Literasi orang tua erat hubungannya dengan perkembangan pola pikir anak 
karena salah satu faktor keberhasilan pendidikan dasar anak adalah pendidikan orang 
tua (Strickland,2004:86). Sebagaimana yang telah diketahui, semakin tinggi 
pendidikan akan semakin tinggi tingkat literasi seseorang. Hal itu terjadi karena dalam 
pendidikan tinggi terutama di perguruan tinggi seseorang lebih sering bergelut dan 
diasah literasinya. Namun, kebutuhan yang lebih penting dari pendidikan orang tua 
adalah kesadaran orang tua akan kecakapan literasinya. Orang tua yang sadar akan 
literasi pasti akan berusaha mengembangkan kemampuannya. Edwards (1995:562) 
menyatakan bahwa dengan meningkatnya orang tua akan literasi akan meningkatkan 
pula proses pendidikan di rumah, terutama keakraban anak dengan buku.  

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tingginya literasi orang tua 
akan membuat kemampuan berpikir anak terasah dengan baik, khususnya berpikir 
kritis. Pola pikir kritis menjadi sangat penting perlunya pola pikir tersebut di era 
digital. Dewar (2012) menyatakan bahwa pendidikan berpikir semenjak dini dapat (1) 
meningkatkan kemampuan berinovasi dan berpikir kritis dan (2) membantu anak 
menyelesaikan masalah sehari-hari. Pendidikan berpikir kritis dapat dilakukan oleh 
orang tua yang berliterasi. Contoh cara mendidik anak berpikir kritis adalah (1) 
menyediakan waktu untuk bermain, (2) berhenti sejenak dan menunggu (pause and 
wait), (3) tidak gegabah untuk ikut campur, (4) bertanya dengan pertanyaan terbuka, 
(5) membantu anak untuk merumuskan asumsi dasar, dan (6) mendorong untuk 
berpikir kritis (baru dan berbeda) (Bright Horizons Family Solution,2014). 
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Pertama, orang tua bisa mengendalikan waktu bermain anak. Anak selalu 
diharapkan menjadi pribadi yang cerdas di masa depan. Namun, tetaplah ingat jika 
anak tetap membutuhkan waktu bermain. Bermain sambil belajar akan membuat 
anak terbiasa berpikir dengan cara yang menyenangkan. Salah satu contoh pendidikan 
bermain sambil belajar dilakukan oleh Palupi (2017:70), yakni salah satu ibu rumah 
tangga yang terkenal di instragram karena model pendidikan yang diajarkan pada anak 
semenjak dini. Pendidikan bermain sambil berpikir yang dipraktikkan olehnya adalah 
(1) mengenalkan buku semenjak dini (mulai dari buku kain hingga buku cerita), (2) 
memilihkan mainan yang disukai anak dan dapat digunakan sebagai media belajar, 
dan (3) ikut bermain dengan serius. Ketiga praktik tersebut terbukti sangat 
berpengaruh pada pola pikir dan cara pandang anak belajar. 

Kedua, orang tua bisa bersabar untuk berhenti sejenak dan menunggu (pause 
and wait) reaksi anak terhadap pertanyaan terbuka yang diberikan atau penjelasan yang 
diberikan orang tua atas pertanyaannya. Anak kecil umumnya banyak mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan umum. Namun, terkadang ada pula pertanyaan yang tidak 
sederhana yang membutuhkan orang tua agar dapat memberikan jawaban serta 
contoh. Kemampuan menyederhanakan jawaban agar anak juga terangsang untuk 
berpikir sangat diperlukan oleh orang itu. Kemampuan ini membutuhkan kecakapan 
verbal dan nonverbal.  

Ketiga, orang tua mampu untuk tidak gegabah untuk ikut campur. Dalam hal 
ini, orang tua tau saat ia harus ikut campur dan saat ia perlu membiarkan anak 
bereksplorasi. Keterampilan ini perlu dimiliki orang tua agar membiasakan anak 
untuk berpikir secara mandiri. 

Keempat, orang tua mampu merangsang daya pikir anak dengan pertanyaan 
terbuka. Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan untuk tidak gegabah. Ketika 
saat yang tepat, orag tua sebaiknya merangsang anak untuk berpikir menyelesaikan 
masalahnya dengan pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan paling sederhana untuk 
daya berpikir anak adalah dengan memberikan pilihan antara dua hal. 

Kelima, orang tua membantu anak untuk merumuskan asumsi dasar. Asumsi 
dasar ini telah berada dalam tahapan yang lebih tinggi. Contohya bisa dimulai dengan 
pertanyaan alasan ia menyukai suatu hal atau alasan ia tidak suka. Dalam proses ini, 
orang tua berperan sebagai mediator untuk meluruskan pertimbangan anak. 

Keenam, orang tua mendorong untuk berpikir kritis (baru dan berbeda). 
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan tidak memaksakan pendapat 
pribadi atau pendapat tertentu (Dewar,2012). Pertanyaan-pertanyaan terbuka 
memang cara yang paling cocok untuk melakukan itu. Kelima cara sebelumnya juga 
merupakan pondasi dari pendidikan berpikir sejak dini. Dari pendidikan ini, 
diharapkan rasa ingin tahu anak yang merupakan bukti berpikir anak tidak akan 
terhenti terutama ketika ia menginjak bangku sekolah. 

 
LITERASI ORANG TUA DALAM PERKEMBANGAN KARAKTER ANAK 
 Pada masa kanak-kanak, peran orang tua sangatlah penting dalam 
pembentukan sikap, tingkah laku, dan karakter. Keluarga merupakan lingkungan awal 
yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Menurut Bisri (2016:2), pada usia 
Sekolah Dasar, anak mengalami perkembangan fisik dan motorik termasuk 
perkembangan kepribadian, watak emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan 
moralnya yang bertumbuh pesat. Setiap keluarga tentu memiliki cara tersendiri dalam 
mendidik anak-anaknya. Tidak hanya cara mendidik saja yang diperlukan dalam 
mendukung perkembangan anak, tetapi sejarah perjuangan, nilai-nilai, serta kebiasaan 
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yang turun temurun juga dianggap penting dalam mendukung perkembangan anak 
terutama dalam membentuk karakter anak. 
 Perkembangan karakter anak tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan orang 
tua serta nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 
pengetahuan yang dimiliki orang tua dalam menumbuhkembangkan karakter anak. 
Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentu akan mengajarkan kepada 
anaknya tentang pengetahuan tersebut sehingga dapat membentuk karakter yang pula 
pada anak. Pengetahuan yang diperlukan dalam menumbuhkembangkan karakter 
anak dapat diperoleh orang tua melalui kegiatan literasi. Menurut Lamb (dalam 
Iriantara, 2006) menyatakan bahwa literasi tidak hanya didefiniskan sebagai 
kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga ―kemampuan menempatkan, 
mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya 
termasuk sumber daya teks, visual, suara, dan video.  
 Pengaruh literasi orang tua dalam perkembangan karakter anak yaitu ditandai 
dengan bagaimana cara orang tua mengajarkan serta memberikan tanggapan tentang 
suatu hal atau peristiwa dari sudut pandang berbeda kepada anak. Misalnya dalam 
menjaga kebersihan lingkungan, orang tua yang memiliki literasi yang baik tentu akan 
mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara menjaga lingkungan serta akan 
memberikan ilustrasi dampak yang disebabkan jika anak tersebut tidak menjaga 
kebersihan lingkungan. Dari diskusi ringan tentang pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan yang dilakukan oleh orang tua berliterasi dengan anak, tentu akan 
membentuk pola pikir anak serta sikap yang harus dilakukan oleh anak tersebut. 
Secara tidak langsung, karakter anak akan terbentuk melalui pandangan serta cara 
tanggap yang diberikan oleh orang tua dalam menyikapi sesuatu hal. Pembentukan 
karakter dengan cara tersebut termasuk dalam cara mendidik secara langsung. 
Menurut (Lestari, 2017:21), cara mendidik secara langsung artinya bentuk asuhan 
orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan 
keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, 
hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. 
 Menurut Megawangi (2003), anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 
berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah 
setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang segara optimal. Lingkungan 
berkarakter dapat tercipta yaitu dengan cara membiasakan melakukan hal-hal positif, 
salah satunya yaitu dengan cara menerapkan budaya literasi dalam keluarga. Dalam 
membangun karakter anak, keluarga yang berliterasi tidak menggunakan kata-kata 
kasar maupun larangan yang akan membuat anak marah. Adapun orang tua yang 
berliterasi akan membangun karakter anak dengan cara memberikan penjelasan, 
pengarahan, serta membangun cara pandang anak tentang hal-hal yang belum 
diketahui, sehingga karakter dalam diri anak akan terbentuk dengan sikap dan pola 
pikirnya melalui stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang tua. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Pemberian stimulus kemampuan berliterasi dapat dimulai sejak anak 
memasuki usia prasekolah. Stimulus yang diberikan dapat dilakukan di rumah melalui 
aktivitas literasi orangtua dengan anak di tengah kegiatan sehari-hari. Orang tua yang 
gemar membaca tentu akan mampu menyediakan pajanan bahasa yang baik dan 
benar bagi anak. Dengan pajanan bahasa yang baik dan benar, diharapkan anak akan 
memiliki kemampuan yang baik secara linguistik. Selain itu, dengan pemberian 
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stimulus sejak dini, diharapkan anak akan memiliki kemampuan berliterasi yang 
unggul. 

Kebutuhan berpikir yang sangat dibutuhkan anak pada era ini adalah 
berpikir logis, kreatif, dan terutama berpikir kritis. Orang tua dengan pendidikan 
tinggi cenderung memiliki kemampuan literasi yang tinggi pula. Dengan tingginya 
kemampuan literasi orang tua, diharapkan  dapat meningkatkan  proses pendidikan di 
rumah, terutama keakraban anak dengan buku. Selain itu, dengan tingginya tingkat 
liteasi orang tua, diharapkan mereka dapat mengasah dan mewadahi kemampuan 
berpikir anak.  

Perkembangan karakter anak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang 
dimiliki orang tua dalam menumbuhkembangkan karakter anak. Pengetahuan-
pengetahuan tersebut dapat diperoleh orang tua dengan memperbanyak kegiatan 
literasi. Untuk menanamkan pendidikan karakter, anak harus berada dalam 
lingkungan yang berkarakter pula. Lingkungan berkarakter dapat tercipta dengan cara 
membiasakan melakukan hal-hal positif, salah satunya yaitu dengan cara menerapkan 
budaya literasi dalam keluarga.  
 
Saran  

Perlunya kesadaran dan media pendukung literasi orang tua agar 
kemampuan literasi orang tua dengan begitu akan semakin menunjang perkembangan 
anak. Perkembangan karakter tidak hanya dibentuk melalui pembiasaan sikap tetapi 
harus didukung melalui pembiasaan berpikir. Keterampilan berpikir dapat dirangsang 
dengan cara kegiatan literasi yang diajarkan oleh orang tua. Dalam mengasah 
kemampuan berpikir (literasi) untuk membentuk karakter anak, orang tua dapat 
mengajarkan melalui beberapa cara yaitu dengan memberikan sebuah masalah untuk 
dipecahkan oleh anak, memberikan pandangan untuk membimbing anak dalam 
mengambil keputusan, memberikan bacaan-bacaan untuk mengembangkan 
kemampuan kosakata dan komunikasi anak, serta melakukan kegiatan berpikir 
sebagai pembiasaan sikap dalam membentuk karakter anak.  
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Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) konsep model 
Make a Match, (2) pengembangan model Find Matches, dan (3) penerapan model Find 
Matches dalam pembelajaran menyajikan teks prosedur. Model pembelajaran Find 
Matches merupakan hasil adaptasi dari model Make a Match. Berdasarkan hasil adaptasi, 
terdapat enam sintaks dalam model pembelajaran Find Matches, yaitu (1) menemukan 
pasangan, (2) melabeli gambar, (3) mengonfirmasi kecocokan, (4) mendemonstrasikan 
kecocokan gambar yang sudah diurutkan, (5) mengomentari demonstrasi kelompok 
lain, dan (6) menulis berdasarkan perbaikan. Melalui model ini diharapkan siswa dapat 
menyajikan teks prosedur berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan. Selain itu, guru 
dapat memanfaatkan media gambar prosedur dan gulungan pertanyaan dalam 
penerapan model Find Matches yang bermuatan nilai gaya hidup sehat.   

 
Kata kunci: model Find Matches, pembelajaran teks prosedur, pembelajaran 

kooperatif 

 
PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam Kurikulum 2013 dirancang 
sebagai pembelajaran berbasis teks. Teks dipandang sebagai proses sosial yang 
berorientasi pada tujuan sosial tertentu dan dalam konteks situasi tertentu (Priyatni, 
2014:65). Awalnya siswa diajak untuk memahami berbagai teks kemudian menyajikan 
teks yang telah dipahami secara lisan maupun tulis. Setelah menyajikan teks, siswa 
diharapkan mampu mempraktikkan dalam berbagai kegiatan berbahasa di kehidupan 
sehari-hari sesuai dengan tujuan sosial dan konteks situasinya. 

Teks prosedur merupakan salah satu teks yang sering dijumpai dalam konteks 
kehidupan sehari-hari. Penafsiran konteks dalam sebuah teks prosedur dapat 
diungkap melalui tiga hal, yaitu medan wacana, pelibat wacana, dan modus wacana 
(Butt, 2000:185 dalam Santoso, 2017:11). Pertama, medan wacana dapat diungkapkan 
dengan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan yang berlangsung dan hal-hal yang 
tertulis dalam teks prosedur. Hal-hal yang tertulis dalam teks prosedur dapat terlihat 
dari jenis teks prosedur berdasarkan tujuan sosial, yaitu prosedur membuat sesuatu, 
menggunakan alat, melakukan kegiatan, dan petunjuk arah. Kedua, pelibat wacana 
dapat diungkapkan dengan cara menginformasikan orang yang berbicara dan diajak 
berbicara, jarak sosial, hubungan kekuasaan, dan penilaian butir dalam teks. Jika 
dikaitkan dengan muatan nilai gaya hidup sehat yang akan diintegrasikan dalam 
pembelajaran menulis teks prosedur, maka teks yang disajikan merupakan teks yang 
bertema healthy lifestyle. Oleh karena itu, orang yang berbicara dalam teks prosedur 
adalah ahli kesehatan dan yang diajak berbicara adalah masyarakat awam terhadap 
pentingnya kesehatan. Ketiga, modus wacana yang membentuk teks prosedur dapat 
diungkap dengan menjawab pertanyaan mengenai peran bahasa dalam teks. Teks 
prosedur dapat disajikan secara lisan maupun tulis. Teks prosedur yang disajikan 
secara lisan dapat berupa demonstrasi untuk menunjukkan langkah-langkah yang 
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urut, sedangkan teks prosedur yang disajikan secara tulis dapat ditemukan dalam 
kemasan makanan, petunjuk penggunaan barang elektronik, maupun pada brosur 
yang ditempel pada dinding rumah sakit tentang cara mencuci tangan dengan benar.   

Teks prosedur pada dasarnya dikelompokkan ke dalam teks faktual yang 
bertujuan untuk memberikan informasi. Anderson dan Anderson (1997:28) 
menyatakan bahwa teks prosedur merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada pembaca atau pendengar tentang cara membuat sesuatu atau 
melakukan sesuatu. Melalui teks prosedur, siswa dapat mengembangkan kemampuan 
kognitifnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Knapp dan Watkins (2005:155) yang 
mengatakan bahwa salah satu keterampilan kognitif awal anak-anak berkembang 
karena adanya kemampuan mengurutkan. 

Pada kegiatan menulis teks prosedur, biasanya guru hanya memberikan topik-
topik tertentu atau siswa dapat dengan bebas menentukan topik tulisan. Hal tersebut 
justru menjadi kendala bagi siswa karena mengalami kebingungan mengenai hal-hal 
yang akan ditulis. Padahal menurut Pribadi (2009:79), pembelajaran yang baik yaitu 
dapat menuntun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru 
harus menyediakan salah satu sarana yang dapat digunakan agar siswa lebih mudah 
menulis. Guru dapat menggunakan sebuah model pembelajaran yang akan membantu 
siswa dapat lebih mudah saat menulis teks apapun, khususnya teks prosedur. Joyce, 
Weil, dan Calhoun (2011:30) mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah 
suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam mengajarkan pokok bahasan tertentu 
perlu dipilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maka 
dari itu, ketika guru akan menerapkan suatu model pembelajaran di dalam kelas, guru 
juga harus menyesuaikan model tersebut dengan materi yang akan diajarkan kepada 
siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai 
kompetensi menulis teks prosedur yaitu model Find Matches. Model Find Matches 
merupakan hasil adaptasi dari model Make a Match. Melalui model ini, siswa dapat 
secara bertahap melakukan kegiatan untuk menghasilkan sebuah tulisan. Mulai dari 
pencarian pasangan berdasarkan kecocokan pertanyaan dan jawaban, mengurutkan 
gambar, mendemonstrasikan gambar, hingga menulis teks prosedur berdasarkan 
gambar yang telah diurutkan. Selain itu, model Find Matches terdapat unsur permainan 
karena harus mencari pasangan dari gulungan pertanyaan yang dipegang. Dengan 
melakukan permainan ini, siswa akan termotivasi dalam belajar, bahkan tidak merasa 
sedang mempelajari sesuatu. Namun, tetap mendapatkan ilmu sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. 

Penerapan model Find Matches tidak terlepas dari media yang mendukungnya. 
Media yang digunakan dalam penerapan model tersebut ialah gambar acak. 
Penggunaan gambar acak dapat melatih siswa untuk mengurutkan langkah-langkah 
membuat atau melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyosari 
(2005:126) yang menyatakan bahwa media gambar memiliki kelebihan yaitu dapat 
terlihat lebih konkret karena dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat dua tujuan 
penelitian, yaitu tujuan secara umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah 
mendeskripsikan model Find Matches. Tujuan khusus penelitian ini yaitu 
mendeskripsikan: (1) konsep model Make a Match, (2) pengembangan model Find 
Matches, dan (3) penerapan model Find Matches dalam pembelajaran menyajikan teks 
prosedur. 
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PEMBAHASAN 

Pada artikel ini terdapat tiga bahasan. Tiga bahasan tersebut meliputi: (1) 
konsep model Make a Match, (2) pengembangan model Find Matches, dan (3) 
penerapan model Find Matches dalam pembelajaran menyajikan teks prosedur. 
Pembahasan dipaparkan sebagai berikut. 
 
Konsep Model Make a Match 

Model pembelajaran kooperatif Make a Match pertama kali dikembangkan oleh 
Lorna Cuant (1994). Lie (2010:55) mengemukakan bahwa model Make a Match 
merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang inti kegiatannya yaitu 
siswa berkelompok mencocokkan dua jenis kartu (kartu soal dan kartu jawaban) yang 
telah disiapkan oleh guru dalam batas waktu yang ditentukan. Model pembelajaran ini 
bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang 
telah dipelajari sebelumnya. Pembagian kelompok dalam model ini yaitu terdiri atas 
dua orang karena sesuai dengan inti model, yaitu mencari pasangan. Slavin (2005:252) 
mengemukakan bahwa pembagian kelompok berdasarkan pada pengerjaan tugas agar 
tiap anggota kelompok dapat berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan tujuan 
pembelajaran kooperatif yaitu siswa diharuskan menjadi peserta yang aktif dalam 
bekerja sama.  

Model pembelajaran kooperatif Make a Match sebenarnya merupakan salah satu 
model pembelajaran yang digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa melalui 
kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Hal ini dikarenakan siswa tidak diminta 
untuk belajar atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang biasa. Pemanfaatan 
berbagai alat dan media mencocokkan yang telah disiapkan oleh guru diharapkan 
dapat merangsang siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Yi dan Luxi (2011:166) yang menyatakan bahwa prinsip 
pembelajaran kooperatif mengacu pada kerja sama antaranggota untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Penerapan model Make a Match pernah dilakukan oleh Tobing 
(2013) terhadap siswa SD. Berdasarkan penerapannya, model Make a Match dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 49% pada mata pelajaran Bahasa Inggris.  

Setiap model pembelajaran memiliki sintak yang berbeda dengan model lain. 
Huda (2013:252) menyatakan bahwa sintak model Make a Match ada empat, yaitu (1) 
membagikan kartu pertanyaan dan jawaban, (2) mencocokkan kartu pertanyaan dan 
jawaban, (3) mengonfirmasi kecocokan, dan (4) memberi penghargaan. Dalam tiap 
sintak model Make a Match terdapat langkah-langkah yang diperlukan. Berikut 
pemaparan sintak model Make a Match.  

Pertama, pada tahap membagikan kartu pertanyaan dan jawaban, guru terlebih 
dahulu menyampaikan materi yang akan dipelajari. Kemudian, siswa dibagi ke dalam 
dua kelompok, misalnya kelompok A dan B. Setelah itu, guru membagikan kartu 
pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B. Pembagian 
kartu tersebut berfungsi untuk mencari pasangan yang akan menjadi satu kelompok. 
Pembagian kelompok yang dilakukan secara acak dapat meminimalisir diskriminasi 
antarsiswa (Slavin, 2015:7). 

Kedua, pada tahap mencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban, terlebih dahulu 
guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari atau mencocokkan 
kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. Guru juga perlu menyampaikan 
batas maksimum waktu yang ia berikan kepada siswa. Selanjutnya, guru meminta 
semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di kelompok B. Jika mereka 
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sudah menemukan pasangannya masing-masing, guru meminta siswa melaporkannya 
pada guru. 

Ketiga, pada tahap mengonfirmasi kecocokan, guru memanggil satu pasangan 
untuk presentasi. Pasangan lain memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah 
pasangan itu cocok atau tidak. Selanjutnya, guru memberikan konfirmasi tentang 
kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan 
presentasi. Begitu seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan presentasi.  

Keempat, pada tahap memberi penghargaan, pasangan yang berhasil 
mencocokkan dengan benar antara pertanyaan dan jawaban akan memperoleh 
penghargaan dari guru, bisa berupa skor atau predikat BERHASIL, sedangkan 
pasangan yang belum berhasil mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban akan 
memperoleh sanksi. Pemberian penghargaan ini berguna untuk memacu motivasi 
siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa akan 
berusaha memahami materi agar terhindar dari hukuman dan memperoleh 
penghargaan. 

 
Pengembangan Model Find Matches 

Model Find Matches merupakan hasil adaptasi dari model kooperatif Make a 
Match. Model ini dikembangkan untuk membantu siswa agar lebih mudah dalam 
menulis teks prosedur. Hal ini dilandasi teori yang dikemukakan oleh Jollife (2007:4) 
yang menerangkan hasil penelitian bahwa belajar kooperatif akan memotivasi siswa 
untuk mencapai keberhasilan dalam belajar dan membangun kepercayaan diri untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut, 
siswa dapat termotivasi dan merasa percaya diri untuk menulis ketika memiliki 
pasangan. Hal ini dapat melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain dan 
juga memacu siswa untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan pengetahuan-
pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Model Find Matches 
mengacu pada Kompetensi Dasar 4.6 menyajikan teks prosedur dengan 
memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Teks prosedur merupakan teks yang 
bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang cara 
atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kompetensi menulis teks 
prosedur dapat tercapai apabila telah melalui tahapan menulis yang terdiri atas 
menemukan ide, mengembangkan ide, mematangkan ide, menulis, dan merevisi 
(Pardiyono, 2012:59). Oleh karena itu, model Find Matches dikembangkan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran menulis teks prosedur berdasarkan tahapan proses 
menulis. 

Proses adaptasi model dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa sintak 
dari model asal (model Make a Match) kemudian menambahkan sintak yang 
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Namun, penghilangan 
dan penambahan sintak tersebut tidak menghilangkan ciri khas dari model awal, yaitu 
adanya kelompok secara berpasangan serta adanya kecocokan antara pertanyaan dan 
jawaban. Berdasarkan hasil adaptasi sintak, berikut perbedaan sintak awal dengan 
sintak model yang dikembangkan. 

 
 

Tabel 1 Hasil Adaptasi Model Make a Match ke Model Find Matches 
 

Model Make a Match Model Find Matches 

1. Membagikan kartu pertanyaan dan jawaban. 
2. Mencocokkan kartu pertanyaan dan 

jawaban. 

1. Menemukan pasangan. 
2. Melabeli gambar. 
3. Mengonfirmasi kecocokan. 
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3. Mengonfirmasi kecocokan. 
4. Memberi penghargaan. 

4. Mendemonstrasikan kecocokan gambar 
yang sudah diurutkan. 

5. Mengomentari demonstrasi kelompok lain. 
6. Menulis berdasarkan perbaikan. 

 
Tabel 1 menjelaskan bahwa adanya penambahan sintak dari model awal ke 

model yang dikembangkan. Model Make a Match terdapat empat sintak, sedangkan 
model Find Matches terdapat enam sintak. Penambahan sintak tersebut dilakukan 
karena menyesuaikan dengan kegiatan menulis teks prosedur yang akan dilakukan. 
Model Find Matches berdasarkan hasil adaptasi terdapat enam sintak, yaitu (1) 
menemukan pasangan, (2) melabeli gambar, (3) mengonfirmasi kecocokan, (4) 
mendemonstrasikan kecocokan gambar yang sudah diurutkan, (5) mengomentari 
demonstrasi kelompok lain, dan (6) menulis berdasarkan perbaikan. Berikut 
pemaparan enam sintak model Find Matches yang telah dikembangkan. 

Pertama, menemukan pasangan. Pada tahap ini siswa berusaha menemukan 
pasangannya sendiri dengan cara mencocokkan pertanyaan yang dipegang dengan 
jawaban (berupa gambar) yang dipegang siswa lainnya. Target tahap pertama ini 
adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengingat materi yang dipelajari 
sebelumnya. Siswa diharapkan dapat mengingat kembali dan mengaitkan dengan 
pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Pada dasarnya tahap pertama ini untuk 
menemukan pasangan (kelompok), namun pembagiannya dilakukan dengan cara 
menguji kemampuan siswa agar menyenangkan meskipun di dalamnya juga ada unsur 
pembelajaran. 

Kedua, melabeli gambar. Pada tahap ini disajikan dua gambar. Gambar pertama 
berisi daftar alat dan bahan, sedangkan gambar kedua berisi langkah-langkah yang 
masih acak. Berdasarkan pertanyaan yang didapat, setiap pasangan memberi tanda 
checklist pada daftar alat atau bahan yang sesuai dengan pertanyaan. Selain itu, 
pasangan juga melabeli gambar dengan cara memberikan nomor urut berdasarkan 
langkah-langkah yang sesuai dengan pertanyaan. Penggunaan media gambar ini 
memudahkan siswa dalam mengidentifikasi alat, bahan, dan langkah-langkah yang 
sesuai dengan pertanyaan yang didapat terkait dengan cara membuat atau melakukan 
sesuatu. Target dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi alat, bahan, dan langkah-
langkah sebagai bahan penulisan teks prosedur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Daftar Alat atau Bahan  
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Gambar 2 Media Gambar Acak 

 
Ketiga, mengonfirmasi kecocokan. Pada tahap ini setiap pasangan menukarkan 

hasil pelabelan dengan pasangan lain. Penukaran hasil ini dilakukan untuk mengecek 
kecocokan antara pertanyaan dengan pelabelan gambar. Jika terdapat ketidakcocokan, 
pasangan yang mengoreksi memberikan komentar dan saran perbaikan. Hasil koreksi 
kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Target dari kegiatan ini adalah melatih 
siswa untuk menganalisis kecocokan antara pertanyaan dengan jawaban (berupa 
pelabelan gambar). Gambar yang diberi pelabelan merupakan gambar acak bertema 
gaya hidup sehat (healthy lifestyle). Menurut Harris (2014:469), hidup sehat merupakan 
cara menyelenggarakan proses kehidupan, sehingga memberikan kondisi positif bagi 
diri sendiri dan lingkungan. Penggunaan media gambar acak bertema gaya hidup 
sehat ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap kesehatan dan 
kebersihan tubuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Rieffestahl (2014:616) yang 
menyatakan bahwa perilaku siswa dalam menjaga kesehatan diri dapat diubah dengan 
mengintegrasikan tema healthy lifestyle dalam pembelajaran di sekolah, sehingga siswa 
dapat menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan 
menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.  

Keempat, mendemonstrasikan kecocokan gambar yang sudah diurutkan. Pada 
tahap ini setiap pasangan memperagakan urutan membuat atau melakukan sesuatu. 
Demonstrasi dilakukan agar siswa dapat mengamati dengan saksama apa yang terjadi, 
bagaimana prosesnya, bahan apa saja yang diperlukan, serta bagaimana hasilnya. 
Pentingnya demonstrasi diungkapkan oleh Roestiyah (2008:47) yang menyatakan 
bahwa strategi demonstrasi diperlukan untuk melihat proses tentang sesuatu yang 
sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Target 
dari kegiatan ini adalah melatih siswa mendemonstrasikan urutan gambar membuat 
atau melakukan sesuatu. 

Kelima, mengomentari demonstrasi kelompok lain. Pada tahap ini siswa yang 
tidak demonstrasi diharapkan dapat memberi komentar dan saran untuk perbaikan 
sebagai bahan penulisan teks prosedur. Saran yang diberikan lebih mengarah pada isi 
demonstrasi, bukan mengenai bagaimana siswa berdemonstrasi. Pasangan yang telah 
melakukan demonstrasi, mencatat saran dari siswa lainnya. Target dari kegiatan ini 
adalah melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat yang berguna untuk 
memperbaiki kekurangan siswa lain. 

Keenam, menulis berdasarkan perbaikan. Pada tahap ini siswa menulis teks 
prosedur berdasarkan urutan gambar yang telah didemonstrasikan. Kegiatan menulis 
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ini akan lebih mudah karena telah melampaui serangkaian kegiatan, mulai dari 
mengurutkan gambar, mendemonstrasikan gambar, hingga mendapat saran mengenai 
kebenaran urutan gambar yang didemonstrasikan. Target dari kegiatan ini adalah 
melatih siswa menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur 
kebahasaan. 

Berdasarkan pemaparan sintak model Find Matches, maka karakteristik dari 
model ini yaitu (1) pengelompokan secara heterogen, (2) tanggung jawab kelompok, 
(3) adanya koreksi silang untuk mengonfirmasi kecocokan jawaban kelompok, (4) 
terdapat kegiatan mendemonstrasikan hasil diskusi, (5) terdapat kegiatan 
mengutarakan pendapat untuk perbaikan kelompok lain, dan (6) menghasilkan tulisan 
berdasarkan gambar dan saran dari kelompok lain. Karakteristik model Find Matches 
tersebut memerlukan kerja sama antarsiswa dalam satu kelompok. Keberhasilan 
pembelajaran ini bergantung pada keberhasilan masing-masing individu dalam 
kelompok. Anderson dan Flash (2014:311) menyatakan bahwa ada empat tahapan 
dalam bekerja sama dalam satu kelompok, yaitu memproduksi pekerjaan siswa, 
meninjau kembali hasil pekerjaan siswa, menghasilkan balikan, dan merevisi. Hal ini 
tampak pada sintak model Find Matches, yaitu melabeli gambar, mengonfirmasi 
kecocokan, mendemonstrasikan kecocokan gambar yang sudah diurutkan, 
mengomentari demonstrasi kelompok lain, dan menulis berdasarkan perbaikan. 

Sistem sosial dalam model Find Matces terjadi pola hubungan interaksi dua arah 
antara guru dan siswa, yang artinya interaksi antara guru dengan siswa dan antara 
siswa dengan siswa yang lain. Model ini menghendaki adanya peran guru sebagai 
fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, yaitu guru sebagai 
pengendali setiap tahap dari pembelajaran. Namun, proses pembelajaran tetap 
berpusat pada siswa (student centered approach) karena siswa ditempatkan sebagai subjek 
yang belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga 
siswa dapat mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, maka akan tercipta 
suasana belajar yang menyenangkan, sehingga memungkinkan siswa dapat belajar 
lebih rileks disamping menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan 
keterlibatan belajar. 

Prinsip reaksi merupakan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 
seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Dalam model Find Matches ini, 
ada lima peran guru. Pertama, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif 
dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, guru berperan sebagai 
pendamping, pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi siswa. Ketiga, guru dapat 
menciptakan suasana psikologis yang dapat membangkitkan respon siswa. Keempat, 
guru dapat menekankan pentingnya bekerjasama dalam kelompok masing-masing 
untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk upaya meningkatkan keterampilan 
kooperatif siswa. Kelima, guru dapat memberikan bantuan pada siswa. Bantuan 
tersebut dapat berupa pertanyaan untuk membuka wawasan siswa. 

Pada setiap penerapan model pembelajaran dibutuhkan sarana pendukung agar 
model dapat diterapkan dengan baik. Hal ini juga berlaku pada model Find Matches 
yang dikembangkan. Model ini menghendaki kerja kelompok dengan anggota 2 siswa 
karena sesuai dengan sintak model yang dikembangkan bahwa adanya kecocokan 
antara siswa pembawa pertanyaan dan siswa pembawa jawaban. Oleh karena itu, 
dalam proses pembelajaran terdapat interaksi tatap muka untuk mendengarkan 
pendapat anggota kelompok. Hal ini sesuai pendapat Cook dan Young (2007: 342) 
yang menyatakan bahwa ciri model pembelajaran kooperatif adalah terjadi tatap muka 
selama pembelajaran berlangsung, produktif berbicara atau saling mengemukakan 
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pendapat, berbagi tanggung jawab, membentuk keterampilan sosial, dan efektivitas 
belajar tergantung pada kelompok. Selain kerja kelompok, media gambar sangat 
diperlukan dalam penerapan model ini karena media gambar diperlukan pada 
kegiatan pemilihan kelompok hingga penulisan teks. Peranan media gambar dalam 
pembelajaran menulis dapat membantu siswa dalam memperoleh konsep tentang 
suatu topik tertentu (Ning & Hornby, 2013:5). Dengan mengamati gambar, siswa 
akan lebih mudah menemukan kosakata, merangkai kalimat, merangkai paragraf, dan 
mengungkapkan sesuatu yang ada di gambar dalam bentuk tulisan. Alat dan bahan 
yang diperlukan untuk mendemonstrasikan juga menjadi sarana pendukung 
terlaksananya model pembelajaran Find Matches. 

Find Matches diatur secara khusus untuk mendidik siswa dalam: (1) 
mengonstruksi pengetahuan yang didapat melalui aktivitas kelompok, (2) 
menerapkan prinsip demokrasi ketika berdiskusi untuk menyatukan pendapat yang 
berbeda, (3) menghargai pendapat dan masukan dari kelompok lain sebagai bahan 
perbaikan, dan (4) mengembangkan kemampuan bekerja sama yang sangat 
dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan menurut Siegel 
(2015:340) tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan siswa 
pengetahuan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi memadai 
dalam kehidupan sosial. 

Setiap model pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya, 
tidak terkecuali model Find Matches. Kelebihan model Find Matches yaitu (1) membuat 
pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, (2) memusatkan perhatian siswa, (3) 
membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses, (4) efektif sebagai 
sarana melatih keberanian siswa untuk tampil demonstrasi, (5) membuat siswa lebih 
mudah memahami apa yang dipelajari, dan (6) dapat melaksanakan kerja sama yang 
solid. Kekurangan model Find Matches yaitu (1) menghabiskan banyak waktu jika tidak 
dipersiapkan dengan baik, (2) memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, 
dan (3) tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung, seperti peralatan, tempat, dan 
biaya yang memadai di setiap kelas. 

 
Penerapan Model Find Matches dalam Pembejaran Menyajikan Teks 
Prosedur 

Berdasarkan paparan mengenai konsep pengembangan model Find Matches dan 
penjelasan model Find Matches, maka berikut dipaparkan skenario pembelajaran 
menyajikan teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran Find Matches. 
Penerapan model Find Matches dalam pembelajaran menyajikan teks prosedur ini 
dialokasikan 4 x 40 menit (2 kali pertemuan). 

 
Tabel 2 Skenario Pembelajaran Menulis Teks Prosedur dengan Penerapan Model Find 

Matches 
Pertemuan 1 

Sintak Model Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN 5 menit 
 1. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru melakukan apersepsi 

a. Guru bertanya mengenai struktur dan ciri 
kebahasaan teks prosedur.  

b. Guru mengaitkan struktur dan ciri bahasa 
teks prosedur dengan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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KEGIATAN INTI 
1. Menemukan pasangan 1. Siswa membentuk dua kelompok. 

2. Seluruh siswa dalam kelompok menerima 
gambar dari guru. 

3. Seluruh siswa dari kelompok lain menerima 
gulungan kertas berisi pertanyaan mengenai 
langkah-langkah membuat atau melakukan 
sesuatu. 

4. Siswa mencari pasangan (gambar yang cocok 
dengan pertanyaan). 

5 menit 

2. Melabeli gambar 1. Siswa memberikan tanda checklist pada gambar 
yang merupakan alat dan bahan sesuai 
pertanyaan. 

2. Siswa melabeli gambar berdasarkan urutan 
membuat atau melakukan sesuatu. 

5 menit 

3. Mengonfirmasi 
kecocokan 

1. Hasil pelabelan kemudian ditukarkan dengan 
pasangan lain untuk melihat kecocokan antara 
pertanyaan dengan pelabelan alat, bahan, dan 
langkah-langkah. 

2. Hasil pelabelan dikembalikan kepada 
pemiliknya untuk diperbaiki jika ada yang 
tidak cocok. 

10 menit 

4. Mendemonstrasikan 
kecocokan gambar yang 
sudah diurutkan 

1. Siswa memutar bola-bola kertas dalam 
akuarium mini untuk menunjuk nomor absen 
siswa yang akan tampil. Pada saat pemutaran 
bola diiringi dengan musik. Ketika musik 
berhenti, siswa mengambil salah satu bola 
kertas dan membacakan dengan keras nomor 
yang berhak tampil. 

2. Siswa yang nomornya terpanggil, maka ia 
mendemonstrasikan urutan gambar yang 
menunjukkan langkah-langkah membuat atau 
melakukan sesuatu. Siswa memperagakan 
urutan membuat atau melakukan sesuatu agar 
peserta yang lain menjadi tahu tahapan yang 
sedang dipresentasikan (didemonstrasikan). 

3. Siswa yang tidak terpanggil memperhatikan 
temannya yang akan mendemonstrasikan hasil 
urutan gambar. 

35 menit 

5. Mengomentari 
demonstrasi kelompok 
lain 

1. Setelah pasangan mendemonstrasikan hasil 
tulisannya, pasangan lain memberikan 
komentar terhadap kesesuaian alat dan bahan 
yang digunakan dan juga urutan langkah-
langkah membuat atau melakukan sesuatu. 

2. Pasangan yang tampil mencatat saran yang 
diberikan oleh teman-temannya sebagai bahan 
menulis teks prosedur. 

15 menit 

KEGIATAN PENUTUP 5 menit 
 1. Siswa dengan bantuan guru menyampaikan 

kesimpulan dari pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 

2. Siswa mengungkapkan kesulitan saat 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan 
selanjutnya. 

4. Guru mengucapkan salam. 

 
Pertemuan 2 

Sintak Model Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 
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KEGIATAN PENDAHULUAN 10 menit 
 1. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru melakukan apersepsi 

a. Guru bertanya mengenai struktur dan ciri 
kebahasaan teks prosedur. 

b. Guru bertanya contoh dan manfaat 
prosedur dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
KEGIATAN INTI 
4.     Mendemonstrasikan 

kecocokan gambar yang 
sudah diurutkan 

1. Siswa memutar bola-bola kertas dalam 
akuarium mini untuk menunjuk nomor absen 
siswa yang akan tampil. Pada saat pemutaran 
bola diiringi dengan musik. Ketika musik 
berhenti, siswa mengambil salah satu bola 
kertas dan membacakan dengan keras nomor 
yang berhak tampil. 

2. Siswa yang nomornya terpanggil, maka ia 
mendemonstrasikan urutan gambar yang 
menunjukkan langkah-langkah membuat atau 
melakukan sesuatu. Siswa memperagakan 
urutan membuat atau melakukan sesuatu agar 
peserta yang lain menjadi tahu tahapan yang 
sedang dipresentasikan (didemonstrasikan). 

3. Siswa yang tidak terpanggil memperhatikan 
temannya yang akan mendemonstrasikan hasil 
urutan gambar. 

20 menit 

5.     Mengomentari 
demonstrasi kelompok 
lain 

1. Setelah pasangan mendemonstrasikan hasil 
tulisannya, pasangan lain memberikan 
komentar terhadap kesesuaian alat dan bahan 
yang digunakan dan juga urutan langkah-
langkah membuat atau melakukan sesuatu. 

2. Pasangan yang tampil mencatat saran yang 
diberikan oleh teman-temannya sebagai bahan 
menulis teks prosedur. 

15 menit 

6.     Menulis berdasarkan 
perbaikan 

1. Siswa menuliskan judul berdasarkan gambar. 
2. Siswa menuliskan tujuan teks prosedur. 
3. Siswa menuliskan alat dan bahan sesuai 

dengan daftar checklist. 
4. Siswa menuliskan langkah-langkah membuat 

atau melakukan sesuatu. 

25 menit 

KEGIATAN PENUTUP 10 menit 
 1. Siswa dengan bantuan guru menyampaikan 

kesimpulan dari pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 

2. Siswa mengungkapkan kesulitan saat 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan 
selanjutnya. 

4. Guru mengucapkan salam. 

 
PENUTUP 

Find Matches merupakan salah satu model pembelajaran hasil adaptasi dari 
model kooperatif Make a Match. Berdasarkan hasil adaptasi, terdapat enam sintaks 
dalam model pembelajaran Find Matches, yaitu (1) menemukan pasangan, (2) melabeli 
gambar, (3) mengonfirmasi kecocokan, (4) mendemonstrasikan kecocokan gambar 
yang sudah diurutkan, (5) mengomentari demonstrasi kelompok lain, dan (6) menulis 
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berdasarkan perbaikan. Melalui model ini diharapkan siswa dapat menyajikan teks 
prosedur berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan. Selain itu, guru dapat 
memanfaatkan media gambar prosedur dan gulungan pertanyaan dalam penerapan 
model Find Matches. 

 
DAFTAR RUJUKAN 
 
Anderson, M. & Anderson, K. 1997. Text Type in English 2. Melbourne: Macmillan 

Education Australia. 

Anderson, N.O. & Flash, P. 2014. The Power of Peer Reviewing to Enhance Writing 
in Horticulture: Greenhouse Management. International Journal of Teaching and 
Learning in Higher Education, 26 (3): 310-334. 

Cook, P.F. & Young, J. R. 2007. Face-to-Face on Cooperative Learning. Journal 
Curriculum Studies, 36 (3): 341-360. 

Harris, J. 2014. Physical Education Teacher Education Students‘ Knowledge, 
Perceptions and Experiences of Promoting Healthy, Active Lifestyles in 
Secondary Schools. Physical and Healthy Education, 19 (5): 466-480. 

Huda, M. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Jollife, W. 2007. Cooperative Learning in The Classroom: Putting it into Practice. California: 
Paul Chapman Publishing. 

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. 2011. Models of Teaching. Terjemahan Achmad 
Fawaid dan Ateilla Mirza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Knapp, P. & Watkins, M. 2005. Genre, Text, Grammar: Technologies for Teaching and 
Assessing Writing. Sydney: University of New South Wales Press. 

Lie, A. 2010. Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang 
Kelas. Jakarta: Gramedia. 

Ning, H. & Hornby, G. 2013. Using Picture on Cooperative Learning. Educational 
Review, 2 (1): 1-11. 

Pardiyono. 2012. Pasti Bisa! Let‘s Write!. Yogyakarta: Andi Offset. 

Pribadi, B.A. 2009. Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat. 

Priyatni, E. T. 2014. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013. 
Jakarta: Bumi Aksara. 

Rieffestahl, A. M. 2014. Super-Healthy Families. International Journal of Multidisciplinary 
Research, 17 (4): 615-627. 

Roestiyah, N. K. 2008. Strategi Belajar Mengajar Edisi ke-7. Jakarta: Rineka Cipta. 

Santoso, A. 2017. Pembentukan Literasi Kritis Melalui Pembelajaran di Sekolah Dasar dan 
Menengah. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional bertema ―Dengan 
Pendekatan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis Teks, Kita Tingkatkan 
Kompetensi Literasi Siswa,‖ Banjarmasin, 14 Oktober. 

Setyosari. 2005. Media Pembelajaran. Malang: Elang Mas. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

133 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Siegel, C. 2015. Implementing a Research-Based Model of Cooperative Learning. The 
Journal of Education Research, 98 (6): 339-349. 

Slavin, R. E. 2005. Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik. Terjemahan Narulita 
Yusron. Bandung: Nusa Media. 

Slavin, R.E. 2015. Cooperative Learning in Elementary Schools. Education 3-13: 
International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43 (1): 5-14. 

Tobing, R. L. R. L. 2013. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan 
Model Pembelajaran Make a Match di Kelas V SD. Jurnal Handayani, 1 (1): 51-
54. 

Yi, Z. & Luxi, Z. 2011. Implementing a Cooperative Learning Model in Universities. 
Educational Studies, 38 (2): 165-173. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

134 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

KEEFEKTIFAN MODEL SAVI DALAM PEMBELAJARAN MENULIS  
TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 LILIRIAJA  

 

Dya Puspitasari 
Universitas Negeri Malang 

Surel: dya_puspitasari@yahoo.com  
 
 

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 
mengenai keefektifan model SAVI dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja Kabupaten Soppeng. Desain penelitian yang 
digunakan adalah eksperimen murni (posttest-only control design). Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan uji t. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa nilai   thitung  > ttabel  maka ada perbedaan yang signifikan 

antara kelas yang menerapkan model SAVI dan kelas yang menerapkan model 
discovery learning. Hal ini menunjukkan bahwa model SAVI efektif diterapkan dalam 
pembelajaran menulis  teks  eksposisi  siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  2  Liliriaja. 

 
Kata Kunci: keefektifan, model SAVI, pembelajaran menulis, teks eksposisi 

   

PENDAHULUAN 
Kurikulum 2013 merupakan upaya peningkatkan kualitas pendidikan dengan 

mengarahkan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi landasan mata pelajaran lain 
melalui pembelajaran berbasis teks. Proses pembelajaran kurikulum 2013   
mengintegrasikan   pendekatan   saintifik   yang   terdiri   atas   mengamati, menanya, 
mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan  itu,  
siswa  diharapkan  mampu  memaksimalkan  kemampuan berpikirnya sampai tahap 
maksimal. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan 
menerapkan prinsip bahwa bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-
mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. Setiap teks memiliki stuktur tersendiri 
yang berbeda satu sama lain. Struktur teks merupakan cerminan struktur berpikir. 
Dengan demikian, semakin banyak jenis teks yang dapat dikuasai siswa, makin  
banyak  pula  struktur  berpikir  yang  dapat  digunakan  dalam  kehidupan sosial. 
Penerapan pembelajaran berbasis teks dihasilkan secara lisan maupun tulisan. 

Dalam kaitannya dengan keterampilan berbahasa, pembelajaran bahasa 
Indonesia meliputi empat komponen keterampilan berbahasa yaitu membaca, 
berbicara, menulis dan menyimak (Tarigan, 2013: 1). Salah satu komponen 
keterampilan  berbahasa  yang  penting  dan  perlu  dikuasai  oleh  siswa  adalah 
menulis.  Keterampilan  menulis  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  keterampilan 
berbahasa lainnya akan tetapi juga dipengaruhi aspek kemampuan seseorang 
menggunakan   bahasa   dalam   mengomunikasikan   gagasannya   dalam   bentuk 
tulisan. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan ejaan, struktur 
bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang dengan mudah, tetapi 
harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Keterampilan menulis teks eksposisi merupakan salah satu kompetensi dasar 
pada silabus kurikulum 2013 Bahasa Indonesia kelas VII yaitu menyusun teks 
eksposisi sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun 
tulisan. Keterampilan menulis teks eksposisi sangat diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari siswa. Teks eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan memberikan  
informasi,  pengertian,  dan  pengetahuan  (Semi,  2007:  62).  Oleh karena  itu,  siswa  
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yang  terampil  menulis  teks  eksposisi  akan  mudah  dalam membuat karya ilmiah 
maupun tulisan lain seperti artikel majalah dan lain sebagainya. Selain itu, Dalman 
(2014: 120) menjelaskan bahwa eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau 
memaparkan pendapat, gagasan, keyakinan, yang memerlukan fakta yang diperkuat 
dengan angka, statistik, peta, dan grafik tetapi tidak bersifat mempengaruhi pembaca. 

Melihat pentingnya mengusai keterampilan menulis teks eksposisi, maka guru 
perlu menerapkan formulasi pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran efektif yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang tidak hanya 
melibatkan siswa sebagai objek pembelajaran melainkan siswa juga terlibat langsung 
dalam memahami dan mengaplikasikan teori yang dipelajari. Keefektifan proses 
pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa  setelah  
mengikuti  proses  pembelajaran.  Dalam  kurikulum  2013,  hasil belajar menulis 
teks eksposisi dijabarkan melalui nilai keterampilan (psikomotor). 

Pembelajaran menulis teks eksposisi ternyata belum menuai hasil yang 
memuaskan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada siswa 
kelas VII SMP Negeri 2  Liliriaja Kabupaten Soppeng terungkap bahwa hasil 
kemampuan menulis teks eksposisi siswa masih rendah. Menurut guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia kelas VII, hanya 60% siswa yang memperoleh nilai ketuntasan 
minimal dalam kompetensi keterampilan menulis teks eksposisi. Kurangnya  minat  
dan  motivasi  siswa  terhadap  pembelajaran  menulis  teks eksposisi adalah faktor 
penyebabnya. Hal ini terlihat dari kekurangsadaran dan kekurangpahaman  siswa  
mengenai  teks  eksposisi,  padahal  dalam  kehidupan sehari-hari siswa sering 
menggunakan teks tersebut. 

Selama kurikulum 2013 diterapkan, model pembelajaran yang digunakan dalam 
proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Liliriaja adalah model 
pembelajaran penemuan (discovery learning). Model ini dianggap sejalan dengan 
pendekatan saintifik. Discovery learning merupakan salah satu konsep model 
pembelajaran yang efektif untuk pencapaian kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 
(Harahap, 2013). Namun, kenyataan di SMP Negeri 2 Liliriaja menunjukkan bahwa 
model pembelajaran tersebut belum efektif dalam pembelajaran menulis teks 
eksposisi. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin memberikan alternatif model 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 
pembelajaran   menulis   teks   eksposisi,   yaitu   dengan   menggunakan   model 
pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual). Model SAVI 
(somatis, auditori, visual, intelektual), yaitu model pembelajaran yang melibatkan 
seluruh aspek indra dalam proses pembelajarannya. SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 
dan Intelektual) merupakan teori yang dikemukakan oleh Dave Meier-Direktur Center 
for Accelerated Learning di Lake Geneva, Wisconsin. Pembelajaran SAVI sejalan 
dengan gerakan Accelerated Learning (AL), maka prinsipnya juga sejalan dengan AL. 
AL menjadikan belajar terasa manusiawi karena menempatkan siswa sebagai pusat 
sasaran 

Menurut Meier (2002: 90), model SAVI adalah model pembelajaran yang 
melibatkan indra pada tubuh yang mendukung pembelajaran, belajar dengan 
bergerak aktif secara fisik, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan 
membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. Pembelajaran tidak  
otomatis  meningkat  dengan  menginstruksikan  agar  anak  berdiri  dan bergerak. 
Akan tetapi, menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan   
optimalisasi   semua   indra   dapat   berpengaruh   besar   terhadap   hasil 
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pembelajaran. Jika hal tersebut dapat dimaksimalkan, diasumsikan dapat 
meningkatkan minat dan motivasi siswa yang bermuara pada hasil keterampilan 
menulis teks eksposisi. 

Penelitian sebelumnya yang menggunakan model SAVI yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyuni (2013) dan Siregar (2014). Wahyuni menggunakan 
menggunakan  model  SAVI  dalam  penelitian  tindakan  kelas  yang  berjudul 
Wahyuni ―Penerapan Metode Pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy 
(SAVI) dalam meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi pada Siswa Kelas VIII-B 
SMP Negeri 37 Makassar‖. Adapun Siregar menerapkan  model SAVI dalam 
tesisnya yang berjudul ―Penerapan Model SAVI dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 
pada Siswa‖. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang positif dalam 
menerapkan model pembelajaran SAVI. Wahyuni (2013) menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan kemampuan menulis puisi bebas dengan memperhatikan kriteria 
penilaian siswa kelas VIII-B SMP Negeri 37 Makassar, yakni pada siklus I 60% dan 
siklus 89%. Siregar (2014: 2) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menulis 
cerpen siswa kelas eksperimen (menggunakan model SAVI) sebesar 95% sedangkan 
peningkatan kemampuan siswa kelas (kontrol menggunakan metode peta konsep) 
sebesar 68%. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai 
keefektifan model SAVI dalam pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Liliriaja Kabupaten Soppeng. Hal ini dapat ditemukan dengan (1) 
mendeskripsikan kemampuan siswa menulis teks    eksposisi dengan menggunakan 
model SAVI, (2) mendeskripsikan kemampuan    siswa menulis teks eksposisi 
dengan menggunakan model pembelajaran penemuan (discovery learning), dan (3) 
menganalisis perbedaan  kemampuan  menulis teks eksposisi antara menggunakan 
model SAVI dengan mengunakan   model   pembelajaran penemuan (discovery 
learning) pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja. 

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yakni true experimental design dengan 
bentuk posttest-only control group design. Peneliti melakukan pembelajaran model SAVI 
pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol, tidak diberi perlakuan khusus, tetapi 
menggunakan pembelajaran seperti biasanya (discovery leaarning). Setelah itu, peneliti 
memberikan posttest untuk mengetahui kemampuan menulis teks eksposisi siswa 
setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Kemampuan menulis siswa dinilai berdasarkan pedoman penilaian 
kurikulum 2013. Penentuan aspek yang dinilai serta skor dalam menulis  teks  
eksposisi  siswa  telah  tercantum  dalam  buku  guru  kelas  VII kurikulum 2013. 
Adapun aspek yang dinilai beserta bobot skornya sebagi berikut: 

Profil Penilaian Teks Eksposisi 

No. Aspek Kriteria Skor 

1 Isi 

Sangat Baik-Sempurna 27-30 

Cukup-Baik 22-26 
Sedang-Cukup 17-21 

Sangat-Kurang 13-16 

2 Organisasi 
Sangat Baik-Sempurna 18-20 

Cukup-Baik 14-17 
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Sedang-Cukup 10-13 

Sangat-Kurang 7-9 

3 Kosakata 

Sangat Baik-Sempurna 18-20 

Cukup-Baik 14-17 
Sedang-Cukup 10-13 

Sangat-Kurang 7-9 

4 Penggunaan Bahasa 

Sangat Baik-Sempurna 18-20 
Cukup-Baik 14-17 

Sedang-Cukup 10-13 

Sangat-Kurang 7-9 

5 Mekanik 

Sangat Baik-Sempurna 9-10 

Cukup-Baik 7-8 
Sedang-Cukup 4-6 

Sangat Kurang 1-3 
(Kemendikbud,  2014: 83-84) 

 
Setelah melakukan penskoran, hasil tulisan siswa diberi nilai dengan rentang 0–

4. Predikat nilai A-D, dengan tingkat penguasaan sangat baik (3,34-4), baik (2,34-
3,33), cukup (1,34-2,33), dan kurang (0-1,33). Nilai tersebut bisa diperoleh dengan 
membagi skor perolehan siswa dengan skor maksimal kemudian dikali 4. 
Pembelajaran menulis teks eksposisi dikatakan tuntas apabila dari total jumlah siswa 
mendapatkan nilai ≥ 2,66 dan tidak tuntas apabila nilainya di bawah 2,66. 
Pembelajaran dikatakan efektif apabila 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai 
tuntas. 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VII SMP Negeri Liliriaja 
Kabupaten Soppeng tahun pelajaran 2014-2015 yang berjumlah 102 siswa yang 
tersebar ke dalam lima kelas secara homogen. Teknik penarikan sampel yang 
digunakan adalah teknik acak berkelompok (cluster random sampling). Kelas  yang 

terpilih menjadi sampel, yaitu kelas VII
B 

sebanyak 20 orang dan kelas VII
C 

sebanyak 

20 orang. Kelas VII
B 

dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas VII
C 

dijadikan 
sebagai kelas kontrol. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik tes. Bentuk tes yang diberikan kepada siswa adalah tes unjuk kerja berupa 
tugas untuk membuat teks eksposisi minimal tiga paragraf.  

Data atau hasil tes yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Analisis 
statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis kemampuan siswa menulis teks 
eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran SAVI model dan pembelajaran 
pembelajaran penemuan (discovery learning), sedangkan analisis statistik  inferensial 
digunakan  untuk  menganalisis  keefektifan  model pembelajaran SAVI dalam 
menulis teks eksposisi siswa  kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja  Kabupaten  
Soppeng. Analisis statistik  inferensial dilakukan dengan menggunakan uji-t, yakni 
independent sample t test (uji t sampel independen). Namun sebelum menguji hipotesis, 
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan 
uji liliefors dan test of homogeneity of variance. 
HASIL PENELITIAN 
Analisis Deskriptif Kelas Eksperimen (Model SAVI) 

Profil penilaian kegiatan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
meliputi lima aspek yaitu isi, organisasi, kosakata, kalimat, dan mekanik. Pada 
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penskoran isi, tidak ada siswa yang memperoleh skor 30 sebagai skor maksimal. Skor 
tertinggi yaitu 28 diperoleh oleh 1 orang, sedangkan skor terendah yaitu 16 diperoleh 
oleh 2 orang. Pada penskoran organisasi, tidak ada siswa yang memperoleh skor   20 
sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 19 diperoleh oleh 1 orang, sedangkan 
skor terendah yaitu 10 diperoleh oleh 1 orang. Pada penskoran  kosakata,  tidak  ada  
siswa  yang  memperoleh  skor  20  sebagai  skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 18 
diperoleh oleh 3 orang, sedangkan skor terendah yaitu 9 diperoleh oleh 1 orang. 
Pada penskoran penggunaan bahasa, tidak ada siswa yang memperoleh skor 20 
sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 18 diperoleh oleh 1 orang, sedangkan 
skor terendah yaitu 10 diperoleh oleh 2 orang. Pada penskoran mekanik, tidak ada 
siswa yang memperoleh skor 10 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 9 
diperoleh oleh 2 orang, sedangkan skor terendah yaitu 2 diperoleh oleh 1 orang.  

Berdasarkan  klasifikasi  penskoran  kemampuan  menulis  teks  eksposisi siswa  
kelas  eksperimen  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  untuk  aspek  isi, organisasi, 
kosakata adan penggunaan bahasa, rata-rata skor siswa berada pada kategori cukup-
baik dengan masing-masing skor 23, 15, 15 dan 15. Sedangkan rata-rata skor pada 
aspek mekanik berada pada kategori sedang-cukup dengan skor 6. 

Setelah membuat skor mentah dari hasil kerja siswa, langkah selanjutnya adalah   
membuat distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil analisis data tes kelas eksperimen 
dengan 20 siswa yang dianalisis diperoleh gambaran yaitu, tidak ada siswa yang 
memperoleh nilai 4,00 sebagai nilai maksimal. Nilai tertinggi yaitu 3,60 diperoleh 
oleh 1 orang siswa dan nilai terendah yaitu nilai 2,00 diperoleh oleh 1 orang 
siswa. Nilai tertinggi  yang diperoleh siswa yaitu 3,60 diperoleh oleh 1 orang, 
sampel yang mendapat nilai 3,48 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 3,40 
berjumlah 3 orang, sampel yang mendapat nilai 3,16 berjumlah 2 orang, sampel 
yang mendapat nilai 3,08 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 3,00 
berjumlah 2 orang, sampel yang mendapat nilai 2,92 berjumlah 1 orang , sampel yang 
mendapat nilai 2,88 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 2,84 
berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 2,80 berjumlah 2 orang, sampel yang 
mendapat nilai 2,40 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 2,32 berjumlah 2 
orang, sampel yang mendapat nilai 2,16 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat 
nilai 2,00 berjumlah 1 orang.  

Berdasarkan kategori tingkat kemampuan siswa dapat dinyatakan bahwa ada 5 
siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik (25%). Selanjutnya, siswa 
yang memperoleh nilai pada kategori  baik sebanyak 11 orang (55%); siswa yang 
memperoleh nilai pada cukup  sebanyak 4 orang (20%); dan siswa yang memperoleh 
nilai pada kategori kurang tidak ada. Nilai rata-rata siswa yakni 2,90 menunjukkan 
bahwa tingkat kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Liliriaja dengan menerapkan model SAVI dikategorikan baik dengan perdikat B. 
Siswa yang memperoleh nilai 2,66 ke atas berjumlah 15 siswa (75%) dan siswa yang 
memperoleh nilai di bawah 2,66 berjumlah 5 siswa (25%). Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa  kriteria ketuntasan  kemampuan menulis teks eksposisi 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja sudah memadai. Hal ini dibuktikan dari siswa 
yang memperoleh nilai 2,66 ke atas mencapai kriteria tingkat ketuntasan siswa yaitu 
75%. 
Analisis Deskriptif Kelas Kontrol (Model Discovery Learning) 

Profil penilaian kegiatan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
meliputi lima aspek yaitu isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanik. 
Pada penskoran isi, tidak ada siswa yang memperoleh skor 30 sebagai skor maksimal. 
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Skor tertinggi yaitu 27 diperoleh oleh 1 orang, sedangkan skor terendah yaitu 13 
diperoleh oleh 1 orang. Pada penskoran organisasi, tidak ada siswa yang memperoleh 
skor  20 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 18 diperoleh oleh 1 orang, 
sedangkan skor terendah yaitu 7 diperoleh oleh 1 orang. Pada penskoran kosakata, 
tidak ada siswa yang memperoleh skor 20 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 
17 diperoleh oleh 3 orang, sedangkan skor terendah yaitu 7 diperoleh oleh 2 orang. 
Pada penskoran penggunaan bahasa, tidak ada siswa yang memperoleh skor 20 
sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 16 diperoleh oleh 2 orang, sedangkan skor 
terendah yaitu 7 diperoleh oleh 2 orang. Pada penskoran mekanik, tidak ada siswa 
yang memperoleh skor 10 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yaitu 7 diperoleh 
oleh 3 orang, sedangkan skor terendah yaitu 2 diperoleh oleh 3 orang.  

Berdasarkan  klasifikasi  penskoran  kemampuan  menulis  teks  eksposisi siswa 
kelas eksperimen di atas, dapat dinyatakan bahwa skor rata-rata semua aspek 
penilaian kemampuan menulis teks eksposisi berada pada kategori sedang- cukup 
dengan masing-masing skor aspek isi 19, aspek organisasi 13, aspek kosakata 12, 
aspek penggunaan bahasa 11, dan aspek mekanik 4. 

Setelah membuat skor mentah dari hasil kerja siswa, langkah selanjutnya adalah   
membuat distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil analisis data tes kelas kontrol 
dengan jumlah 20 siswa yang dianalisis diperoleh gambaran yaitu, tidak ada siswa 
yang memperoleh nilai 4,00 sebagai nilai maksimal. Nilai tertinggi yaitu 3,16 yang 
diperoleh oleh 1 orang siswa dan nilai terendah yaitu nilai 1,44 yang diperoleh oleh 1 
orang siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 3,14 yang diperoleh oleh 1 
orang, sampel yang mendapat nilai 3,04 berjumlah 2 orang, sampel yang mendapat 
nilai 3,00 berjumlah 3 orang, sampel yang mendapat nilai 2,92 berjumlah 1 orang, 
sampel yang mendapat nilai 2,72 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat 
nilai 2,56 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 2,48 berjumlah 2 orang, 
sampel yang mendapat nilai 2,40 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 
2,12 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 1,96 berjumlah 2 orang, 
sampel yang mendapat nilai 1,92 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 1,80 
berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 1,64 berjumlah 1 orang, sampel 
yang mendapat nilai 1,52 berjumlah 1 orang, sampel yang mendapat nilai 1,44 
berjumlah 1 orang. 

Berdasarkan kategori tingkat kemampuan siswa dapat dinyatakan bahwa tidak 
ada  siswa  yang  memperoleh  nilai  dengan  kategori  sangat  baik.  Selanjutnya, 
siswa yang memperoleh nilai pada kategori  baik sebanyak 12 orang (60%); siswa 
yang memperoleh nilai pada kategori cukup   sebanyak 8   orang (40%); dan tidak 
ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang. Rata-rata nilai siswa yakni 
2,40 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Liliriaja dengan menerapkan model discovery learning 

dikategorikan baik dengan predikat B
-
. Siswa yang memperoleh nilai 2,66 ke atas 

berjumlah 8 siswa (40%) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah 2,66 berjumlah 
12 siswa (60%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  kriteria ketuntasan  
kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja dengan 
menerapkan model discovery learning belum memadai. Hal  ini dibuktikan dari nilai  
yang diperoleh  siswa  sampel  yang  memperoleh  nilai  2,66  ke  atas  tidak  
mencapai kriteria tingkat ketuntasan siswa sampel yaitu 75%. 
Analisis Inferensial 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas dengan uji liliefors diperoleh nilai p = 

0,197 untuk kelas eksperimen dan p = 0,160 untuk kelas kontrol. Hal ini 
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menunjukkan bahwa p > α = 0,05. Ini berarti, data skor hasil belajar  siswa  
dari  kedua  kelompok  (kelas   eksperimen  dan  kontrol)  pada kompetensi 
menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja Kabupaten Soppeng 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji Homogenitas menggunakan Test 
of Homogeneity of Variances. Perhitungan homogenitas variansi populasi diperoleh nilai 
p = 0,146 dimana p > α = 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut  disimpulkan 
bahwa variansi populasi adalah sama (homogen).  

Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 
selanjutnya akan dilakukan uji t untuk menguji hipotesis. Kaidah pengujian hipotesis 
diterima apabila nilai thitung ≥ ttabel. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t 

yaitu 3, 027 dengan df 38. Adapun nilai t tabel untuk df 38 yaitu 2,024, berarti nilai 

thitung ˃ ttabel maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelas 
yang menerapkan model SAVI dengan kelas yang menerapkan model discovery 
learning. Dengan demikian, model SAVI efektif diterapkan dalam pembelajaran 
menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja. 
PEMBAHASAN 
Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja 
dengan Menerapkan Model SAVI 

Hasil analisis data bagi siswa yang menerapkan model SAVI menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen adalah 2,90 yang berada pada   
kategori   baik   dengan   jumlah   persentase   ketuntasan   75%.   Hal   ini 
menunjukkan bahwa keterampilan menulis teks eksposisi kelas eksperimen sudah 
tuntas. Ada lima aspek yang dinilai dalam mengukur kemampuan menulis teks 
eksposisi siswa yaitu  aspek isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan 
mekanik. Secara umum, kreativitas siswa kelas eksperimen dalam menulis teks 
eksposisi sudah cukup baik hal ini terlihat dari rata-rata skor siswa untuk aspek isi, 
organisasi, kosakata dan penggunaan bahasa berada pada kategori cukup-baik. 
Namun, pada aspek mekanik rata-rata skor siswa hanya berada pada kategori 
sedang-cukup. 

Beberapa hasil tulisan siswa menunjukkan terdapat banyak kesalahan penulisan 
ejaan seperti, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penulisan singkatan 
dan sebagainya. Misalnya dari penggalan hasil tulisan siswa berikut ini. 
(a)  ―Pendidikan adalah Alat yang dipakai  untuk mencapai keinginan ....‖ 
(b)  ―Di  kota  anak-anak  sekolah  masih  bisa  pakai  motor  pergi  ke  sekolah. 

Sedangkan didesa anak-anak sekolahnya jalan kaki atau pakai sepeda kalau 
ada.  

(c)  ―... perbedaan cara belajar siswa pedesaan dgn siswa kota.‖  
Pada kalimat (a), kata Alat seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena 

tidak berada di awal kalimat. Pada kalimat (b) penggunaan tanda titik (.) tidak tepat, 
tanda baca yang harusnya digunakan adalah tanda koma (,) karena kata setelahnya 
adalah kata penghubung intrakalimat. Singkatan yang digunakan pada kalimat (c) 
tidak tepat, seharusnya kata dengan ditulis utuh. 

Banyaknya kesalahan mekanik pada tulisan siswa terjadi karena perhatian guru 
terhadap penggunakan ejaan yang benar masih kurang, sehingga siswa pun terbiasa 
menulis tanpa memperhatikan ejaan. Padahal, menurut Tarigan (2013:7) tulisan yang 
baik adalah tulisan yang menggunakan ejaan dan tanda baca secara seksama. 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran menulis teks 
eksposisi bagi siswa yang menerapkan model SAVI tampak siswa sangat antusias 
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mengikuti pembelajaran. Siswa terlihat aktif dalam menerima materi dan mengamati 
penjelasan guru dengan menggunakan media mind mapping. Tidak hanya itu, siswa 
terlibat langsung dalam kegiatan melengkapi mind mapping. Di akhir pembelajaran 
mereka, dengan cepat memahami struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. 
Penggunaan media mind mapping berdasar pada teori Meier (2002) bahwa untuk  
pembelajar visual  paling baik  jika mereka dapat  melihat  materi melalui peta 
gagasan.  

Sebelum menulis teks eksposisi, guru memberikan video yang berkaitan dengan 
tema teks yang akan ditulis siswa. Hal ini memberikan stimulus bagi siswa dalam 
mengembangkan ide gagasan teks yang akan mereka. Hal tersebut berdampak positif 
pada nilai yang diperoleh siswa dalam menulis teks eksposisi. Berdasarkan hasil 
analisis deskriptif kelas eksperimen, dapat dinyatakan bahwa tingkat kemampuan 
menulis teks eksposisi siswa kelas eksperimen dengan menerapkan model SAVI 
dikategorikan baik. 
Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja 
dengan Menerapkan   Model   Discovery Learning 

Hasil analisis data bagi siswa yang menerapkan model discovery learning 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen adalah 2,40 yang 
berada pada kategori baik dengan jumlah persentase ketuntasan    40%. Hal ini 
menunjukkan keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas kontrol belum tuntas.   
Kenyataan   menunjukkan   bahwa   dalam   pembelajaran   menulis   teks eksposisi 
dengan menerapkan  model discovery learning, siswa kurang mampu 
mengembangkan gagasannya. 

Sama halnya pada kelas eksperimen, ada lima aspek yang dinilai dalam 
mengukur kemampuan menulis teks eksposisi siswa yaitu aspek isi, organisasi, 
kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanik. Secara umum, kreativitas siswa kelas 
kontrol dalam menulis teks eksposisi masih rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata skor 
siswa untuk semua aspek berada pada kategori sedang-cukup. 

Dari segi isi, pengembangan struktur teks masih kurang, beberapa tulisan siswa 
tidak relevan dengan topik yang dibahas. Misalnya penggalan hasil tulisan siswa 
berikut. 
(d) ―Remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa awal dewasa...‖ 

Kalimat di atas tidak relevan dengan topik tulisan eksposisi yang diberikan 
kepada siswa yaitu ―Kesenjangan Pendidikan di Indonesia‖  

Dari segi organisasi gagasan pokok dan gagasan pengembang kurang 
terorganisasi. Misalnya penggalan hasil tulisan siswa berikut. 
(e) ―Pendidikan adalah untuk mencapai cita-cita mereka. Untuk mencapai cita-cita 

  mereka ia harus melewati jalanan yang rusak ....‖ 
Dari segi kosakata penggunaan kosakata kadang membingungkan dan 

penempatannya  salah.  Misalnya  pada  contoh  penggalan  hasil  tulisan  siswa 
berikut. 
(f) ―Orang yang menuntut ilmu di pedesaan stabilitasnya sangat rendah ....‖ 

Penggunaan bahasa pun kadang membingungkan, terjadi beberapa kesalahan 
pada penulisan kata depan dan kata ganti, serta terdapat beberapa kesalahan  pada   
konstruksi  kalimat.  Misalnya  penggalan  hasil  tulisan  siswa berikut. 
(g) ―Pendidikan didesa sangat memengaruhi karena anak-anak sekolah harus ....‖ 

Adapun  dari  segi  mekanik  masalah  yang  ditemukan  pada hasil  tulisan 
siswa kelas kontrol sama dengan kelas eksperimen yakni banyak kesalahan ejaan. 
Misalnya penggalan hasil tulisan siswa berikut. 
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(h) ―Dengan demikian, nilai‖ positif dalam pendidikan karakter ....‖  
(i)  Pemerintah juga harus memberikan bantuan kepada warganya,  Agar mereka  akan 

belajar ....‖  
Hasil tulisan siswa kelas kontrol masih jauh dari ciri-ciri tulisan yang baik. Fakta 

di atas tidak memenuhi syarat tulisan yang baik menurut Tarigan (2013: 7) bahwa 
tulisan yang baik mencerminkan kesediaan penulis mempergunakan ejaan dan tanda 
baca secara seksama, serta memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan 
dalam kalimat-kalimat sebelum menyajikannya kepada para pembaca. 

Berdasarkan  hasil pengamatan peneliti, ditemukan hal yang berpengaruh 
terhadap rendahnya kemampuan siswa menulis teks  eksposisi, yaitu (1) siswa 
kurang mampu menemukan sendiri gagasan untuk menulis teks eksposisi, (2) 
pada pembelajaran discovery siswa diharapkan untuk mengorganisasi sendiri pelajaran, 
sehingga siswa yang memiliki tingkat intelektual rendah lebih kesulitan, dan (3) 
beberapa siswa melakukan kegiatan lain   saat belajar. Sebelumnya Kemendikbud  
(2013a),  telah  menjelaskan  bahwa  pengajaran  discovery  lebih cocok untuk 
mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, 
keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Hal inilah 
yang menyebabkan siswa kurang mampu dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
yang berdampak pada nilai yang diperoleh. 
Perbedaan Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 2 Liliriaja dengan Menerapkan Model SAVI dan Model Discovery 
Learning 

Perbedaan   hasil   pembelajaran   menulis   teks   eksposisi   siswa   kelas 
eksperimen dan kontrol tampak jelas berdasarkan tabel berikut ini. 

Perbedaan Hasil Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi  
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Aspek Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Mean (nilai rata-rata) 
 

Nilai terendah 
 

Nilai tertinggi 
 

Ketuntasan dengan nilai 2,66 ke atas 

2,90 
 

2,00 
 

3,60 
 

75% 

2,40 
 

1,44 
 

3,16 
 

40% 

 

Tabel di atas jelas menunjukkan adanya perbedaan keterampilan menulis teks  
eksposisi  antara  kelas  eksperimen  dengan  kelas  kontrol.  Keterampilan menulis 
teks eksposisi siswa kelas eksperimen (menerapkan model SAVI) lebih baik daripada 
kelas kontrol (menerapkan model discovery learning). 

Hasil analisis inferensial menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai 
t (nilai perbedaan kelas eksperimen dan kelas kontrol) yaitu 3, 027 dengan df 38. 

Adapun nilai t tabel untuk df 38 yaitu 2,024, berarti nilai t hitung ˃ t tabel maka 
hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima sehingga ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas yang menggunakan model SAVI dengan 
menggunakan model discovery learning.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial dapat disimpulkan 
bahwa model SAVI efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian ini oleh Wahyuni   (2013)   dengan   judul   ―Penerapan   
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Metode  Pembelajaran   Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy (SAVI) dalam 
meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi pada Siswa Kelas VIII-B SMP Negeri 37 
Makassar‖. Hasil penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan kemampuan menulis puisi bebas dengan memperhatikan kriteria 
penilaian siswa kelas VIII-B SMP Negeri 37 Makassar, yakni pada siklus I 60% dan 
siklus 89%. Penelitian lain dilakukan oleh Siregar (2014) dengan judul 
―Penerapan Model SAVI dalam Pembelajaran   Menulis Cerpen pada Siswa‖. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menulis cerpen 
siswa kelas eksperimen (menggunakan model SAVI) sebesar 95% sedangkan 
peningkatan kemampuan siswa kelas (kontrol menggunakan metode peta konsep) 
sebesar 68%. Berdasarkan dua penelitian terdahulu dan penelitian ini yang 
menunjukkan bahwa model SAVI efektif digunakan dalam pembelajaran menulis, 
maka model SAVI dapat menjadi model pembelajaran yang  direkomendasikan 
untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran menulis. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
model SAVI efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja. Hal ini dibuktikan dengan rincian berikut ini. 
1. Kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja dengan 

menerapkan model SAVI dikategorikan baik dengan predikat B (rata- rata 2,90) 
dan telah mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai 75%   atau sebanyak 15 
siswa memperoleh nilai 2,66 ke atas. 

2. Kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja dengan 

menerapkan model discovery learning dikategorikan baik dengan predikat B
- 
(rata-rata 

2,40) dan belum mencapai ketuntasan belajar karena nilai yang diperoleh siswa 
belum mencapai kriteria yang ditetapkan, yaitu hanya (40%) yang memeroleh nilai 
2,66 ke atas. 

3. Hasil   uji   beda   (uji-t)   kemampuan   menulis   teks   eksposisi   siswa   kelas 
eksperimen (menerapkan model SAVI) dan kelas kontrol (model discovery learning) 
menunjukkan bahwa nilai thitung  > nilai ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas yang menerapkan model SAVI dan kelas 
yang menerapkan model discovery learning. Artinya, hipotesis penelitian yang 
diajukan diterima atau model SAVI efektif diterapkan dalam pembelajaran 
menulis teks eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Liliriaja. 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan saran sebagai berikut. 
1. Guru hendaknya mampu menerapkan model SAVI dalam pembelajaran, baik 

pada  pembelajaran  menulis  teks  eksposisi  maupun  materi  lainnya,  karena 
model ini efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Liliriaja. 

2. Siswa  hendaknya  lebih   giat   belajar  dan  melatih  keterampilan  menulis, 
khususnya menulis teks eksposisi. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan dan pedoman 
bagi   penelitian   selanjutnya,   khususnya   penelitian   yang   relevan   dengan 
penelitian ini. 
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Abstrak: Bahasa Indonesia dijadikan sebagai dasar sebagai  pembentuk kepribadian 

seseorang yang memiliki rasa bangga berbahasa secara baik dan cinta tanah air. Bahasa 
Indonesia ini diterapkan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 
Bahasa Indonesia juga menjadi mata pelajaran wajib yang diikuti. Pada zaman 
sekarang pembelajaran Bahasa Indonesia dikemas dengan menggunakan berbagai 
variasi agar tidak bosan, namun masih ada beberapa problematika terkait  hal tersebut. 
Adapun pembahasan yang didasarkan pada ruang lingkup problematika pembelajaran 
Bahasa  Indonesia meliputi tiga aspek (1) wujud masalah dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di sekolah, (2) faktor permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
di sekolah, dan (3) solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia. 
Kata Kunci: bahasa Indonesia, problematika, pembelajaran 
 

PENDAHULUAN 
Bahasa Indonesia memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Bahasa 

Indonesia diajarkan kepada siswa bukan saja sebagai pengetahuan dalam berbicara 
dan menulis, yang lebih penting dari itu adalah kajian bahasa Indonesia dapat 
membentuk kepribadian siswa yang memiliki rasa bangga berbahasa Indonesia secara 
komunikatif dan cinta tanah air. Kecintaan tersebut ditunjukkan dengan 
menggunakan bahasa Indonesia sesuai konteks pemakaiannya. Bahasa Indonesia 
digunakan  mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi dalam 
dunia pendidikan.  

Berhasil tidaknya pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah ditentukan oleh 
sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan 
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah.‖Berbeda 
dengan pendapat (Mulyasa 2003:49) yang mengemukakan bahwa ―sarana adalah 
fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 
pengajaran‖. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 
24 tentang fasilitas belajar terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. 
Pertama, bangunan dan perabot sekolah meliputi ruang kelas, ruang pendidik, ruang 
kepala sekolah, laboratorium, perpustakaan, toilet, mushola. Kedua, alat pelajaran. Alat 
pelajaran yang dimaksudkan berupa alat peraga dan buku-buku ajar. Alat peraga 
berfungsi untuk memperlancar dan memperjelas komunikasi dalam proses 
pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Ketiga, media pendidikan. Media 
pengajaran merupakan sarana non personal yang digunakan atau disediakan oleh 
tenaga pengajar yang memegang peranan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan 
instruksional. Ketiga fasilitas pembelajaran ini dikendalikan oleh seorang pendidik.  

Pendidik merupakan tenaga yang memiliki tanggung jawab besar untuk 
mewujudkan impian peserta didik. Pendidik harus menerapakan media dan langkah-
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langkah pembelajaran yang bervariasi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
pendidik harus mengajarkan siswa dalam mengorganisir fungsi-fungsi bahasa serta 
ragam dan larasnya, keterampilan ejaan-tanda baca, kalimat, paragraf, dan jenis 
wacana, serta mereproduksi teks-teks dari berbagai sumber. Namun, di era sekarang 
masih terdapat problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Fakta di 
lapangan terdapat tiga problematika meliputi (1) kendala guru dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia, (2) permasalahan terkait materi sastra, dan (3) permasalahan terkait 
literasi yang diterapkan di sekolah. Jika hal itu terjadi, maka tujuan pembelajaran 
bahasa Indonesia di kelas tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu peneliti ingin 
menelisik lebih lanjut tentang‖ problematika pembelajaran di sekolah: urgensi 
perbaikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  

 
WUJUD MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI 
SEKOLAH 

Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah  
meliputi (1) kendala guru, (2) kendala literasi, dan (3) kendala penguasaan bahasa 
Indonesia dalam proses pembelajaran. 

Pertama, kendala guru. Kendala-kendala yang dialami guru yaitu 
ketidakmampuan mengolah slide presentasi, menginstal aplikasi baru, dan 
menggunakan internet. Guru SD, SMA, dan SMK yang berumur 35 tahun ke atas ini 
kesulitan menggunakan program Ms. Power Point. Guru mengaku sulit karena 
beberapa hal diantaranya (1) tidak dapat meringkas teks, (2) tidak dapat memasukkan 
gambar, (3) tidak dapat menyisipkan video pembelajaran bahasa seperti teks 
prosedur,teks eksplanasi, dan lain sebagainya (4) tidak dapat membuat animasi, dan 
(5) tidak dapat memilih warna background yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh 
faktor usia. Guru yang berusia muda masih mempunyai semangat untuk terus belajar 
dan mengembangkan diri, sedangkan guru yang berusia lebih tua kurang memiliki 
semangat untuk belajar karena merasa sudah tidak mampu dan sebentar lagi sudah 
memasuki masa pensiun. 

Kebanyakan guru laki-laki yang berada di sekolah itu lebih menguasai cara 
menginstall dan menggunakan aplikasi baru. Berbeda dengan guru perempuan yang 
lebih suka meminta bantuan guru laki-laki dibandingkan belajar sendiri. Hal ini terjadi 
karena guru laki-laki cenderung lebih menyukai hal-hal yang bersifat baru dan 
menantang, khususnya dalam bidang ICT, sehingga mereka lebih mampu untuk 
menginstall aplikasi baru. ICT adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 
berkualitas (Syukur, 2014:203). Guru yang tidak pernah dan jarang menggunakan 
laptop dalam pembelajaran, mayoritas tidak bisa mengembangkan aplikasi baru dalam 
bidang ICT seperti halnya aplikasi video, aplikasi kuis online bahasa Indonesia, dan 
lain sebagainya. 

Di era teknologi informasi sekarang ini, internet merupakan bagian dari 
media pembelajaran melalui komputer atau laptop yang dapat diakses kapan saja dan 
di mana saja. Pembelajaran melalui media ini dianggap paling efektif, fleksibel, dan 
dapat menambah wawasan baru perkembangan aktual dan mutakhir tentang 
kebahasaaraban dari metode, teknik, strategi, gaya, media pengajaran 
(Azzuhri,2009:9) Kebanyakan guru di sekolah yang sudah  PNS dan memiliki 
sertifikasi itu tidak dapat memanfaatkan internet. Mulai dari mencari materi, 
mengunduh materi, dan memasukkan materi dalam blognya. Berbeda dengan 
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beberapa guru honorer. Guru honorer mau belajar dan mengaplikasikan internet 
dalam pembelajaran sebagai sumber belajar siswa. 

Kedua, kendala literasi. Kendala dalam pelaksanaan literasi sekolah yaitu 
kurangnya pemahaman pihak sekolah terkait pelaksanaan literasi sekolah, kurangnya 
motivasi peserta didik, dan kurangnya  ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. 
Kurangnya pemahaman pihak sekolah terkait pelaksanaan literasi sekolah 
menimbulkan hambatan dan kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena 
itu, pihak sekolah harus menyadari peran dan tugas masing-masing dalam 
pelaksanaan literasi sekolah. Wiedyarti dan Laksono (2016:10) menyatakan bahwa 
kegiatan peserta dalam berliterasi semestinya tidak lepas dari kontribusi guru, dan 
guru sebaiknya berupaya menjadi fasilitator yang berkualitas. Guru dan pemangku 
kebijakan sekolah merupakan figur teladan. Dalam konteks sekolah, subjek dalam 
kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan (pustakawan, 
pengawas), dan kepala sekolah. Semua komponen warga sekolah ini berkolaborasi 
dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) di bawah koordinasi kepala sekolah dan dikuatkan 
dengan SK kepala sekolah. TLS bertugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, 
dan asesmen program. TLS dapat memastikan terciptanya suasana akademik yang 
kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk 
belajar. 

Kurangnya motivasi peserta didik terhadap pelaksanaan literasi sekolah 
disebabkan minimnya peran keluarga dan sekolah dalam mendukung kegiatan literasi 
sekolah. Anderson dkk. (2005:21) menyatakan bahwa keluarga, masyarakat, dan 
sekolah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan literasi sekolah. Hal ini 
dilandasi  alasan bahwa anak-anak mendapatkan sosialisasi tentang literasi dan 
keluarga adalah komponen utama dalam sosialisasi ini. Phillips dan Sampel (dalam 
Anderson dkk, 2005:6) menggambarkan data dari studi longitudinal dari program 
keaksaraan atau literasi keluarga di Edmonton, Alberta yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan pengembangan literasi anak-anak dan orang tua. Selain itu, studi 
tersebut bermaksud untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam hal 
membantu pengembangan literasi anak-anak mereka. Philip dan Sampel berpendapat 
bahwa program keaksaraan atau literasi harus disosialisasikan kepada orang tua 
dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang mereka butuhkan untuk 
mendukung bahasa awal anak-anak dan pengembangan kemampuan literasi  untuk 
memastikan keberhasilan di sekolah. Phillips dan Sample berbagi contoh lima studi 
kasus untuk menggambarkan perjuangan orang tua tentang bagaimana mereka 
berpikir tentang pengalaman masa lalu mereka, merasakan kerentanan, kemiskinan, 
kesepian, dan belum memiliki harapan yang sangat jelas tentang bagaimana anak-anak 
mereka  menjadi pribadi yang lebih baik. 

Kurangnya  ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan juga dapat 
menghambat pelaksanaan literasi sekolah. Atmaja (2016:9) menyatakan bahwa 
keterbatasan bahan bacaan dapat teratasi sementara melalui pemberdayaan sudut 
baca yang dikelola dan dipelihara bersama oleh seluruh warga kelas. Sudut baca yang 
dibuat di sudut kelas di samping berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan 
bacaan peserta didik agar dalam proses kegiatan kegiatan belajar berikutnya lebih 
lancar, berfungsi pula sebagai perpustakaan sederhana apabila peserta didik ingin 
mengetahui bahan bacaan teman-teman lainnya. Untuk keamanan dan kenyamanan 
sudut baca, diberlakukan piket harian secara bergilir sehingga keberadaan sudut baca 
menjadi lebih bermanfaat. Koleksi bahan bacaan sudut baca kelas harus tercatat 
secara cermat agar kerusakan dan kehilangan buku dapat diminimalisir. Bahan bacaan 
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di sudut baca hanya dapat dibaca di tempat dan tidak dipinjamkan. Sudut baca 
menerima berbagai macam sumbangan bahan bacaan yang positif dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan keilmuan. 

Ketiga, penguasaan bahasa Indonesia. terdapat pengaruh penguasaan 
kemampuan bahasa Indonesia karena adanya penggunaan bahasa daerah sebagai 
bahasa pertama. Bahasa pertama dapat menimbulkan peluang pencampuran bahasa 
antar keduanya. Problematika ini wajar terjadi karena dalam kontak bahasa akan 
terjadi transfer dari bahasa pertama (bahasa daerah) ke dalam bahasa kedua (bahasa 
Indonesia) ataupun sebaliknya. 

 
FAKTOR PERMASALAHAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
INDONESIA DI SEKOLAH 
Tiga wujud masalah dalam pembelajaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. 
Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.  

Pertama, dilihat dari permasalahan seorang guru adalah malasnya untuk 
mengembangkan fasilitas di era modern ini. Kebanyakan pemikiran seorang guru 
yang terpenting adalah mengajar. Mengajar tanpa RPP sudah sering dilakukan di 
beberapa sekolah. Apalagi memanfaatkan fasilitas seperti laptop untuk PPT, audio 
untuk materi menyimak, video untuk apersepsi, dan lain sebagainya. Selain itu, waktu 
yang sedikit.  Seorang guru disibukkan dengan berbagai macam kegiatan meliputi 
mengajar di luar jam sekolah, tuntutan penelitian tindakan kelas setiap bulan untuk 
menunjang sertifikasi, mengisi jurnal, mengikuti pelatihan, dan lain sebagainya. 
Sehingga seorang guru untuk belajar memulai menginstal aplikasi, membuat video 
pembelajaran, memasukkan audio dalam PPT tidak ada waktu lagi. 

Kedua, ketidakpahaman pihak sekolah dan orang tua terkait prinsip pelaksanaan 
literasi sekolah. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung 
jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran 
apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, 
pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua 
mata pelajaran. Hal ini selaras dengan pendapat Jay dan Strong (2008:115) bahwa 
kegiatan membaca dan menulis peserta didik bukan hanya tanggung jawab guru 
bahasa, melainkan juga tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Pengembangan 
profesional yang efektif membangun pengetahuan guru tentang peran penting 
mereka dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis peserta didik 
sekolah menengah dan tinggi. Ahli literasi dapat melakukan pengembangan 
profesional di sekolah menengah untuk membantu guru memahami bahwa peserta 
didik dapat mengembangkan pengetahuan konten dalam proses meningkatkan 
keterampilan keaksaraan atau literasi. Administrator sekunder mungkin juga perlu 
diberi pengembangan profesional agar tidak memiliki kesalahpahaman yang sama 
tentang pembelajaran literasi. 

Ketiga, problematika kemampuan bahasa Indonesia siswa dalam kemajemukan 
budaya tidak lepas dari pengaruh anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekolah 
maupun di luar sekolah. Menurut pendapat Kramsch, (1998:3—4) mengatakan 
bahwa anggota masyarakat atau kelompok sosial menciptakan dan menekspresikan 
pengalaman melalui bahasa. Mereka memberi makna kepada pengalaman melalui 
medium yang mereka pilih untuk berkomunikaksi satu sama lain. Cara di mana 
manusia menggunakan medium lisan dan tertulis atau medium visual itu sendiri 
menciptakan makna yang dapat dipahami oleh kelompok mereka, misalnya melalui 
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suara pembicara, aksen, gaya percakapan, gerak tubuh, dan ekspresi muka. Melalui 
semua aspek verbal dan nonverbal inilah bahasa mewujudkan realitas budaya. 
 
SOLUSI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PEMBELAJARAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Setiap permasalahan pasti memiliki solusi yang tepat untuk mengatasinya. 
Solusi-solusi permasalahan akan dipaparkan sebagai berikut.  

Pertama, solusi untuk mengatasi permasalahan seorang guru dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia yakni (1) motivasi dan kemauan seorang guru untuk 
belajar teknologi dan media informasi, (2) adanya sosialisasi di setiap daerah untuk 
menghadapi permasalahan tersebut. Pendidikan yang proses pembelajarannya 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,  menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis peserta didik melalui media komunikasi dan tekonologi canggih, 
(3) mengadakan pelatihan e-learning. E-learning merupakan jaringan dengan 
kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi 
ajar atau informasi (Yusuf, dkk. 2010:3), dan (4) penambahan  fasilitas di setiap 
jenjang sekolah. Fasilitas merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk 
mewujudkan  suatu sekolah yang bermutu (Koestoro, 2007:48). Fasilitas pendidikan 
adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung 
digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Hal tersebut berfungsi sebagai 
penunjang dalam kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Rosivia,2014:3). 

Kedua, solusi terkait permasalahan literasi. Agar sekolah mampu menjadi garis 
depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, Beers, dan Smith (2010:53) dalam 
buku A Principal‘s Guide to Literacy Instruction, menyampaikan beberapa strategi untuk 
menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah. Strategi-strategi tersebut adalah 
sebagai berikut. 
a) Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal 

pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan 
fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang 
mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta 
didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah 
dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik 
dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, 
kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta 
didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap 
pengembangan budaya literasi. 

b) Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan 
interaksi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model 
komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan 
dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian 
penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk 
menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan 
hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, 
setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan 
sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di 
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sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, 
lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan 
sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi dengan 
membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan 
demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang 
tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah 
dalam pengembangan budaya literasi. 

c) Mengupayakan  sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Lingkungan 
fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat 
dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah 
sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran 
literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru 
membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran 
berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan 
kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan untuk 
peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan 
keterlaksanaannya. Berikut ini adalah parameter yang dapat dilakukan oleh sekolah 
untuk membangun budaya literasi yang lebih baik. 

 
 
 
 

Tabel Ekosistem Sekolah yang Literat 

Lingkungan Fisik 

1. Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor 
(kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling). 

2. Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada 
semua peserta didik. 

3. Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas. 

4. Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di 
kantor dan ruangan selain ruang kelas. 

5. Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak. 

6. Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah. 

Lingkungan Sosial dan Afektif 

1. Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) 
diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah 
satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan. 

2. Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. 

3. Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari 
Kartini dengan membaca surat-suratnya. 

4. Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing. 

5. Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam menjalankan program 
literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya. 

6. Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan 
program literasi. 

Lingkungan Akademik 

1. Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada 
pendampingan dari pihak eksternal. 

2. Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: 
membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), 
membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, 
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presentasi (show-and-tell presentation). 

3. Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain. 

4. Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah. 

5. Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama 
pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan. 

Laksono (2016:19-20) menyatakan bahwa demi meningkatkan motivasi peserta 
didik dalam berliterasi di sekolah, pihak sekolah dapat memberlakukan beberapa 
kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu (1) wajib kunjung perpustakaan 
sekolah, (2) wajib mengelola sudut baca, (3) pengadaan kuis membaca pagi, (4) 
pemilihan duta literasi, dan (5) pemberian buku kepada pembaca terbaik setiap bulan. 
Wajib kunjung perpustakaan sekolah bertujuan memanfaatkan perpustakaan untuk 
menumbuhkan kegemaran membaca. Pengelola perpustakaan memberikan jadwal 
kunjung ke perpustakaan kepada setiap guru mata pelajaran. Sesuai dengan jadwal, 
setiap guru mata pelajaran membawa peserta didik satu kelas untuk berkunjung ke 
perpustakaan. Pada kenyataannya, wajib kunjung perpustakaan terkadang tidak selalu 
dipatuhi baik guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan minimnya ketegasan dari pihak 
pengelola perpustakaan dalam menertibkan jadwal kunjung perpustakaan. 

Pengelolaan sudut baca dilakukan untuk menambah koleksi bacaan peserta 
didik dengan cara mewajibkan setiap peserta didik untuk menyumbang satu buku dan 
diletakkan pada sudut baca. Kendala kegiatan ini adalah para peserta didik hanya 
semangat menyumbang buku, bukan membaca buku. Hal ini dapat ditanggulangi 
dengan adanya jurnal membaca yang secara tertib dan rutin diisi setelah membaca 
buku. Selain itu, guru wajib memeriksa jurnal baca tiap siswa dengan tertib dan rutin 

Kuis membaca pagi dapat diadakan dua kali dalam satu minggu. Dalam 
kegiatan ini, peserta didik diminta untuk mencari satu teks (tidak lebih dari 1 lembar) 
dan membuat soal berdasarkan teks tersebut. Pada saat kuis diadakan, guru 
membagikan teks-teks tersebut kepada peserta didik secara acak dan kemudian 
peserta didik mengerjakan soal yang telah dibuat oleh teman. Kendala kegiatan ini 
adalah terkadang sekolah mengadakan kegiatan literasi hanya satu hari dalam satu 
minggu. Hal ini menyebabkan bahan bacaan siswa setiap pagi hanya berkisar tentang 
satu mata pelajaran saja. Padahal, seharusnya siswa dapat membaca berbagai bahan 
bacaan yang bervariasi. 

Duta literasi sekolah merupakan peserta didik terpilih yang bertugas untuk 
mengembangkan program literasi di sekolah. Tugas-tugas duta literasi adalah 
memotivasi peserta didik lainnya agar gemar membaca, mengelola sudut baca, dan 
mengelola majalah dinding kelas. Kegiatan ini jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah 
yang melaksanakan literasi sekolah. Hal ini dikarenakan pengembangan literasi 
sekolah tidak dapat dilaksanakan terfokus pada siswa sehingga seluruh warga sekolah 
juga ikut andil dalam mengembangkan gerakan ini. 

 Pemberian buku kepada pembaca terbaik setiap bulan dilakukan dengan cara 
memilih peserta didik yang paling sering meminjam dan membaca buku di 
perpustakaan sekolah. Hal ini akan membuat peserta didik berkompetisi untuk 
menjadi pembaca terbaik setiap bulan. Kegiatan ini biasanya tidak dilakukan oleh 
sekolah karena frekuensi membaca peserta didik dapat dikatakan sama jika gerakan 
literasi dilakukan hanya satu hari dalam satu minggu. Selain itu, kegiatan ini sulit 
untuk dilakukan jika jurnal dan jadwal membaca tidak diperiksa secara tertib dan 
rutin oleh guru dan pengelola perpustakaan. 

Ketiga, solusi terkait penguasaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah 
di sekolah tidak semerta-merta salah, tetapi bagaimana menempatkan bahasa daerah 
di dalam lingkungan belajar formal dirasa kurang mencerminkan sikap berbahasa 
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Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, fenomena yang terjadi di lapangan 
adanya percampuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam satu 
komunikasi antar siswa, bahkan antara guru dan siswa. Problematika seperti ini tidak 
sepatutnya terjadi karena sudah ada regulasi peraturan pemerintah mengenai 
pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah sebagai bahasa pengantar 
pembelajaran. 

Selain itu, penumbuhan rasa bangga berbahasa Indonesia juga perlu 
ditanamkan dalam diri setiap individu. Kebanggaan tersebut mencerminkan sikap 
loyaliti terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dalam konteks ini yaitu 
sebagai pengantar pembelajaran di sekolah. Sikap bahasa itu ditandai oleh tiga ciri, 
yaitu 1) kesetiaan bahasa, 2) kebanggaan bahasa, dan 3) kesadaran adanya norma 
bahasa. Kesetiaan bahasa menurut konsep tersebut adalah sikap yang terdorong suatu 
masyarakat untuk turut mempertahankan kemandirian bahasanya. Kebanggaan 
bahasa merupakan sikap yang mendorong seseorang atau kelompok menjadikan 
bahasanya sebagai lambang identitas pribadi atau kelompoknya dan sekaligus 
membedakannya dari orang atau kelompok lain. Sedangkan kesadaran adanya norma 
bahasa mendorong penggunaan bahasa secara cermat, korek, santun, dan layak. 
Kesadaran yang demikian merupakan faktor yang sangat menentukan prilaku tutur 
dalam wujud pemakaian bahasa. Kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran 
bahasa akan adanya norma bahasa merupakan ciri-ciri positif terhadap suatu bahasa 
Garvin dan Mathiot dalam (Suwito, 1983:149).  
 
PENUTUP 
Simpulan 

 
Problematika proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dapat ditelusuri 

dari tiga hal, yaitu kompetensi guru ketika mengajar, sekolah yang belum terliterasi, 
dan penguasaan bahasa Indonesia siswa di tengah kemajemukan budaya. Sebagai 
tokoh yang paling berberan dalam kelas, guru memiliki peran penting untuk 
menentukan kualitas pendidikan. Di era kemajuan teknologi seperti sekarang guru 
diharapkan mampu menguasai perkembangan teknologi guna memudahkan proses 
pembelajaran. Namun, fakta dilapangan menunjukkan ketidakmampuan guru dalam 
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan proses belajar, seperti 
mengaplikasikan media untuk menjelaskan materi-materi sulit dan jauh dari 
jangkauan siswa. Selain kompetensi guru, permasalahan selanjutnya yaitu kendala 
literasi. Gerakan literasi yang digaungkan oleh pemerintah tidak semerta-merta 
memudahkan sekolah dalam menciptakan lingkungan teriterasi. Masalah tersebut 
memiliki tiga faktor utama yaitu, sekolah belum sepenuhnya memfasilitasi 
pelaksanaan literasi, kurangnya motivasi peserta didik mendukung gerakan literasi, 
dan minimnya ketersediaan bahan bacaan layak baca di perpustakaan. Tiga hal 
tersebut adalah faktor utama yang harus dibenahi untuk memajukan gerakan literasi 
di lingkungan sekolah. Problematika terakhir yaitu, penguasaan bahasa Indonesia di 
tengah kemajemukan budaya antar siswa. Problematika kemampuan bahasa 
Indonesia siswa di latarbelakangi oleh kemajemukan budaya yang ada di lingkungan 
sosial sekolah. Adanya berbagai latarbelakang sosio-kultural yang dibawa oleh siswa 
tersebut dapat memengaruhi kualitas bahasa Indonesia, karena dalam komunikasi 
antar peneuturnya percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah tidak dapat 
dihindari. Meskipun pada hakikatnya dua bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan, 
namun kebijaksanaan penggunaan bahasa Indonesia tanpa mencampur dengan 
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bahasa daerah sangat perlu diperhatikan. Regulasi peraturan pemerintah sudah jelas 
bahwa keberadaan bahasa Indonesia di sekolah memiliki fungsi utama sebagai bahasa 
pengantar pembelajaran yang disepakati. 
 
Saran 

Dalam kaitan problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah,  peran 
guru sangat strategis guna menyelesaikan masalah tersebut. Cara utama yang harus 
dilakukan adalah memberi pelatihan rutin kepada guru agar menguasai dan mampu 
mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini penting 
dilakukan karena media yang memiliki sifat sebagai pembantu dan penyalur materi 
pembelajaran akan efektif jika guru tersebut dapat memanfaatkannya. Selain itu, saran 
untuk mendukung dan mempertahankan gerekan literasi pemerintah sekolah harus 
mampu memfasilitasi bahan bacaan layak anak. Bahan bacaan layak anak yang 
dimaksud yaitu semua kebutuha literasi siswa dapat terpenuhi dengan hanya datang 
ke perpustakaan sehingga siswa termotivasi untuk melaksanakan lietrasi. Saran 
terakhir untuk problematika penguasaan bahasa Indonesia di tengah kemajemukan 
budaya siswa. Guru harus dapat bersikap tegas dan secara konsisten untuk 
penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam konteks komunikasi. 
Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dalam konteks pembelajaran. Para 
guru diharapkan dapat mentransformasikan cara berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar. Setidaknya, guru berlaku sebagai orang yang memberikan cara bagaimana 
melakukan praktik-praktik komunikasi dengan cara benar dan santun berbahasa 
Indonesia. Guru diharapkan mampu memberdayakan penggunaan bahasa Indonesia 
dalam rangka mewujudkan budaya komunikasi yang beradab dan tetap menghargai 
bahasa daerah sebagai wujud keragaman budaya sosio-kultur yang ada di sekolah. 
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Abstrak: Banyak siswa mengalami kesulitan dalam praktik berbicara karena guru 

mendominasi  proses pembelajaran. Padahal, Jurusan Penjualan menuntut siswa 
untuk dapat bernegosiasi sesuai dengan orang lain. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, teknik Treffinger diterapkan untuk mengajak siswa berpikir secara kreatif 
dalam  menghadapi suatu permasalahan. Pengumpulan data penelitian dilakukan 
dengan teknik observasi. Analisis data proses pembelajaran aktivitas siswa 
dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menjabarkan hasil 
observasi dari kegiatan proses belajar siswa. Dari hasil observasi tersebut 
dijabarkan perubahan keterampilan siswa dalam bernegosiasi. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa penggunaan teknik Trefinger efektif untuk mengatasi 
permasalahan yang dialami oleh siswa SMK dalam praktik benegosiasi 
Kata Kunci: keterampilan berbicara, keterampilan bernegosiasi, teknik Treffinger 

 
PENDAHULUAN 

Banyak faktor yang menyebabakan kurangnya keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran. Salah satunya adalah kurang tepatnya penggunaan teknik pembelajaran 
yang digunakan guru. Siswa kesulitan menerima materi pembelajaran dan 
mengembangkan keterampilan berbahasa. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh 
aktivitas guru dalam proses pembelajaran lebih mendominasi dibandikan dengan 
kegiatan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga, perlu adanya 
perbaikan teknik untuk memubuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran yang demikian itu membuat siswa tidak dapat 
mengembangkan keterampilan berbahasa. Pada kegiatan berbicara biasanya guru 
hanya meminta siswa untuk mempraktikkan teks yang ada pada buku paket dari 
pemerintah dengan menghafal teks yang telah ada di buku paket. Itulah yang 
menyebabkan siswa kurang aktif dan kreatif dalam bernegosiasi karena hanya 
mengacu pada buku teks yang telah ada. Siswa tidak diberi kesempatan untuk berpikir 
secara kreatif dalam membuat teks negosiasi. Sehingga, proses berpikir siswa kurang 
berkembang karena hanya mengacu pada buku teks yang ada.   

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan teknik Treffinger berusaha untuk 
menumbuhkan kreativitas berpikir siswa dalam bernegosiasi. Ada tiga tahapan yang 
ada pada teknik Treffinger memperbaiki dari semua kelemahan tersebut. Pada tahap 
pertama, understanding challenge (memahami tantangan) dapat mengatasi kelemahan 
siswa pada aspek nonkebahasaan seperti karena pada tahap ini siswa tidak lagi hanya 
disibukkan untuk menghafal teks saja tetapi siswa membuat teksnya sendiri. Siswa 
lebih siap saat praktik bernegosiasi dan lebih menguasai teks yang sudah dibuatnya 
sendiri. Jadi, tidak ada lagi sikap yang gugup atau kurang percaya diri. 

Pada tahap kedua yaitu generating ideas untuk mengatasi kelemahan siswa 
mengenai aspek kebahasaan. Pada tahap ini akan membantu siswa memperbaiki 
aspek kebahasaannya dalam membuat teks negosaisi karena siswa diberi kesempatan 
untuk berdiskusi bersama dengan teman sekelompoknya. Jadi, pada saat berdisukusi 
siswa dapat bertukar pendapat mengenai aspek kebahasaan yang baik dalam 
membuat teks  negosiasi. Pada tahap ketiga prepare for action, tahap ini mengatasi 
kelemahan siswa dalam praktik bernegosiasi yang meliputi ketiga indikator yaitu 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

156 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

aspek kebahasaan, nonkebahasaan, dan struktur teks negosiasi. Pada tahap ini siswa 
akan tampil bernegosiasi di depan kelas dan mendapatkan masukan-masukan dari 
kelompok lainnya. Jadi, tahap ini mengasah siswa pada ketiga aspek tersebut. 

Hubungan antara teknik Treffinger dengan kelemahan siswa adalah saat siswa 
hanya diminta untuk menghafal teks yang sudah ada tanpa membuatnya sendiri, pada 
tahap understanding challenge siswa dituntut untuk membuat teks yang sesuai dengan 
topik permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, ketika pada data 
studi pendahuluan siswa tidak berdiskusi terlebih dahulu mengenai teks yang akan 
dipraktikkan, pada tahap generating ideas siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi 
dengan teman sekelompoknya agar dapat mempersiapkan diri lagi untuk praktik 
bernegosiasi. Barulah pada tahap prepare for action siswa diberi kesempatan untuk 
praktik berbicara.  

Tahapan-tahapan tesebut, membuat siswa tidak lagi dalam pembelajaran dan 
dapat mengembangkan kreativitas bernegosiasi siswa. Oleh karena itu, makalah ini 
mendeskripsikan hasil dari upaya menumbuhkan kreativitas siswa menggunakan  
teknik Treffinger. Teknik ini dianggap sesuai dan tepat untuk membantu proses dan 
hasil pembelajaran yang lebih baik lagi. Mengingat  teknik pembelajaran ini 
merupakan salah satu teknik pembelajaran yang mengembangkan berpikir kreatif 
siswa dengan melibatkan aspek kognitif dan afektif.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dari 
penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Penjualan di SMK PGRI 3 Malang. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan tes dengan 
menggunakan instrumen berupa lembar observasi, instrumen wawancara, dan kisi-
kisi tugas siswa. Wujud data berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan guru 
matapelajaran, dan hasil belajar siswa. Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan 
mendeskripsikan hasil observasi pengamatan dan hasil dari kerja siswa saat praktik 
bernegosisasi di depan kelas.  
 
GURU SEBAGAI SENTRAL DALAM PEMBELAJARAN 
 Salah satu teks yang dipelajari kelas X adalah teks negosiasi. Di dalam buku 
bahasa Indonesia ―Ekspresi Diri dan Akademik‖ yang diterbitkan oleh Kemendikbud 
(2013:149) dinyatakan teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi 
untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai 
perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu 
dengan cara-cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. 
 Sejalan dengan pendapat tersebut, Jackman (2005:8) menyatakan bahwa 
negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada 
mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Jadi, 
dikatakan melakukan negosiasi apabila ada dua pihak atau lebih sedang melakukan 
tawar-menawar yang pada akhirnya mendapatkan kesepatakan secara bersama. Jika 
kedua pihak memiliki pemikiran berbeda, maka keduanya harus memilih jalan atau 
penyelesaian sampai keduanya saling menerima pendapat satu sama lain. 
 Siswa kelas X Jurusan Penjualan mengalami kelemahan pada kompetensi dasar 
memproduksi teks negosiasi secara lisan. Kelemahan tersebut adalah siswa kurang 
menguasai indikator ketercapaian pada kompetensi dasar memproduksi teks 
negosiasi. Indikator yang diharapkan adalah siswa harus menguasai aspek kebahasaan, 
nonkebahasaan, dan struktur teks negosiasi. Hal tesebut disebabkan oleh beberapa 
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kelemahan atau kekurang guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas X seperti 
halnya ketepatan penggunaan teknik pembelajaran. 
 Selain itu,  siswa kurang percaya diri dan merasa gugup saat berbicara di depan 
kelas. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang terbiasa dalam berbicara dan siswa 
disibukkan untuk memahami materi pembelajaran dan mengerjakan soal pada buku 
teks.  Sebenarnya, menyatakan bahwa satu-satunya elemen yang sangat penting untuk 
menjadi lawan bicara yang menyenangkan adalah percaya diri (Maggio, 2007:5) Jika 
seseorang memiliki kepercayaan diri yang cukup, maka akan membantu 
memperlancar yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Selain itu, percaya diri 
juga dapat mengurangi rasa gugup saat berbicara. 

 Teknik yang digunakan oleh guru pada saat mengajar teks negosiasi yaitu 
teknik ceramah dan penugasan. Teknik ceramah digunakan guru pada saat kegiatan 
inti pembelajaran. Guru menjelaskan materi mengenai teks negosiasi, struktur yang 
membangun teks negosiasi, dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Selain itu, 
pada kegiatan inti guru juga menggunakan teknik penugasan. Teknik penugasan 
digunakan untuk kegiatan praktik bernegosiasi siswa. Guru meminta siswa untuk 
mempraktikkan teks yang ada pada buku paket dari pemerintah. Jadi, siswa hanya 
menghafal terhadap teks yang telah ada di buku paket. Itulah yang menyebabkan 
siswa kurang aktif dan kreatif dalam bernegosiasi karena hanya mengacu pada buku 
teks yang telah ada.   

Dalam praktik berbicara biasanya guru hanya meminta siswa untuk berdiskusi 
secara kelompok. Selain itu, dalam praktik berbicara pada teks negosiasi guru hanya 
meminta siswa untuk mempraktikkan teks yang ada pada buku paket dari pemerintah. 
Jadi, siswa hanya menghafal terhadap teks yang telah ada di buku paket. Hal tesebut 
menyebabkan siswa kurang aktif dan kreatif dalam berbicara khusunya 
menyampaikan gagasanya kepada orang lain karena dalam pembelajaran hanya 
mengacu pada buku teks yang telah ada.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 
guru lebih aktif dan mendominasi. Sehingga, guru menjadi sentral dalam 
pembelajaran sedangkan siswa semakin pasif dalam pembelajaran karena hanya 
menerima tidak menemukan atau berusaha mamahami sendiri materi pembelajaran. 
Selain itu, siswa juga tidak diberi kesempatan untuk mengembagkan kreativitas dalam 
berbahasa. Khususnya bernegosiasi untuk mendukung kemampuannya agar 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. 
 
MENGAKTIFKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 
  Saat proses berbicara seseorang melibatkan organ-organ tubuh pada dirinya 
untuk mengeluarkan suara yang akhirnya disebut dengan kegiatan berbicara. 
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Trianingsih (2007:1) bahwa berbicara 
pada dasarnya memberikan bunyi dan suara pada waktu menghembuskan napas 
sebab manusia itu berbicara ketika menghembuskan napas. Jadi, menurut pengertian 
tersebut jika seseorang mengeluarkan bunyi dan suara maka orang tersebut dianggap 
sedang berbicara. Selain itu, Pujiono (2013:84) berpendapat bahwa berbicara 
merupakan kegiatan komunikatif lisan yang mengikutsertakan sebagian besar dari 
anggota tubuh manusia.  
 Namun, Saddhono dan Slamet memiliki pendapat yang berbeda mengenai 
pengertian berbicara. Menurut Saddhono dan Slamet (2014:54) berbicara lebih 
daripada pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Lengkapnya, berbicara adalah 
sarana untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan 
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sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Kegiatan berbicara 
pada umumnya merupakan aktivitas memberi dan menerima bahasa, menyampaikan 
gagasan dan pesan kepada lawan bicara dan pada waktu yang hampir bersamaan 
pembicara akan menerima gagasan dan pesan disampaikan lawan bicaranya tersebut 
(Nurgiyantoro, 2013:397). 
 Selain itu, Yuanita (2010:41) berpendapat bahwa berbicara merupakan salah satu 
langkah dalam berkomunikasi. Komunikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan 
suatu gagasan, pesan dan informasi secara jelas. Jadi, gagasan atau informasi dapat 
tersampaikan dengan baik jika seseorang memiliki kemampuan berbicara yang baik 
pula. Jadi, yang ingin disampaikan dapat diterima oleh lawan bicaranya dengan 
sempurna. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian berbicara tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa berbicara merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan 
gagasan atau ide serta informasi kepada seseorang dan tidak hanya semata-mata 
mengeluarkan bunyi, tetapi juga mengandung tujuan tertentu.  
 Berbicara dianggap sebagai keterampilanpenting yang harus dimiliki oleh siswa 
karena dapat bermanfaat dalam kehidupannya. Dengan berbicara, seseorang akan 
mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Mengingat bahwa 
menyampaikan informasi kepada seseorang memerlukan kemampuan berbicara. Hal 
tersebut sejalan dengan pendapat Saddhono dan Slamet (2014:52) bahwa seseorang 
yang memiliki kemampuan berbicara akan lebih mudah dalam menyampaikan ide 
atau gagasan kepada orang lain, keberhasilan menggunakan ide itu sehingga dapat 
diterima oleh orang yang mendengarkan atau yang diajar berbicara. 
  Siswa SMK, khusunya jurusan penjualan harus memiliki keterampilan 
berbicara yang baik. Khususnya bernegosiasi karena mereka diharapkan keluar dari 
sekolah dapat bekerja di tempat yang berhubungan dengan penjualan. Jadi, siswa 
harus memiliki keterampilan benegosiasi yang baik dan membiasakan diri untuk aktif 
dalam pembelajaran. Dalam hal ini, siswa harus memiliki keberanian untuk berbicara 
dalam proses kegiatan berlangsung. Bukan hanya itu, guru dalam juga berperan dalam 
pengembangan keterampilan berbicara siswa. Guru harus lebih mengaktifkan 
ketererampilan berbicara siswa dengan tidak terlalu mendominasi dalam proses 
pembelajaran dan siswa harus lebih aktif.  
 
TEKNIK TREFFINGER : PEMICU KETERAMPILAN BERNEGOSIASI 
 Untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini, teknik pembelajaran yang 
dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah teknik pembelajaran Treffinger. 
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam 
bernegosiasi. Dalam hal ini membutuhkan teknik pembelajaran yang dapat membuat 
siswa aktif dan kreatif di dalam kelas agar saat kegiatan bernegosiasi siswa dapat 
berbicara dengan lacar dan baik. Pencetus dari teknik pembelajara ini adalah Dr. 
Donald J. Treffinger, beliau adalah presiden dari Center for Creative Learning di 
Sarasato, Florida dan Professor kajian kreatif di Buffalo State Collage, di Buffalo, 
New York (Semiawan, 2010:123).  
 Teknik pembelajaran Treffinger sebenarnya tidak jauh berbeda dengan creative 
problem solving yang digagas oleh Osborn. Keduannya sama-sama berupaya untuk 
mengajak siswa berpikir secara kratif untuk menghadapi suatu permasalahan. Namun, 
keduanya memiliki perbedaan dala hal sintak yang diterapkan antara Osborn dengan 
Treffinger berbeda. Dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran Treffinger ini 
merupakan pengembangan dari creative problem solving. Jadi, kedua teknik pembelajaran 
ini sebenarnya berbeda jika dilihat dan dipahami secara baik. Dimana tahapan-
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tahapan yang ada di dalam creative problem solving direvisi dan menjadi beberapa 
komponen penting dalam teknik pembelajaran Treffinger. 
 Pada pengaplikasinnya, terdapat tiga tingkatan pada teknik pembelajaran 
Treffinger. Pada tingkat I ditandai dengan berbagai fungsi divergen yang terdiri dari 
keoriginalitasan, kelancaran, keluwesan, perluasan, kognisi dan ingatan. Pada tingkat 
II ditandai oleh cara berpikir yang lebih kompleks. Pada tingkat III ditandai oleh 
internalisasi nilai, komitmen pada hidup produktif, dan aktualisasi diri dalam 
kehidupan afektif.  
 Secara lebih lengkap teknik pembelajaran Treffinger terdiri dari tiga langkah yaitu 
basic tools, practive with process dan working with real problem (Munandar, 2009:173). 
Tingkatan pertama disebut basic tools, berhubungan dengan kemampuan berpikir 
divergen yaitu seseorang sudah dapat mengungkapkan pemikiran kreatifnya kepada 
orang lain. Kemudian pada tingkatan kedua disebut practice with process, memberikan 
kesempatan siswa untuk menerapkan keterampilan yang diperolehnya dari tingkatan 
pertama. Pada tingkatan ketiga disebut working with real problems, yaitu siswa 
menerapkan keterampilan yang diperolehnya dari tingkatan pertama dan kedua. Jadi, 
siswa tidak hanya berpikir kreatif melainkan bagaimana caranya menerapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.   
 Teknik pembelajaran Treffinger terdiri atas tiga komponen penting, yaitu 
understanding challenge, generating ideas, dan preparing for action yang kemudian dirinci 
menjadi enam tahapan (Huda, 2013:318). Ketiga komponen tersebut membantu 
siswa berpikir kreatif sebelum berbicara dan menyampaikan gagasanya di depan kelas. 
Understanding challenge, siswa dapat memahami tantangan yang sedang dihadapi 
sedangkan generating ideas, membangkitkan gagasan agar siswa dapat berpikir terlebih 
dahulu sebelum melakukan tindakan. Preparing for action, siswa dapat mempersiapkan 
tindakan yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut.  
 Ketiga aspek yang terdapat dalam teknik pembelajaran Treffinger kemudian 
dijabarkan lagi dengan beberapa tahapan yang membantu siswa dalam berpikir kreatif 
sebelum berbicara di depan kelas. Secara lebih lengkap lagi, Huda (2013:319) merinci 
teknik pembelajaran Treffinger menjadi ketiga komponen yaitu understanding challenge 
(memahami tantangan), generating ideas (membangkitkan gagasan), preparing for action 
(mempersiapkan tindakan), dan masing-masing komponen tersebut terdiri atas 
beberapa tahapan. 
 Pada komponen satu terdiri atas (1) menentukan tujuan yaitu guru 
menginformasikan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran, (2) menggali 
data yaitu guru mendemonstrasi atau menyajikan fenomena alam yang dapat 
mengundang keingintahuan siswa dan (3) merumuskan masalah yaitu guru 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi permasalahan 
sedangkan pada komponen dua terdiri atas memunculkan gagasan yaitu guru 
memberikan waktu dan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan gagasannya dan 
juga membimbing siswa untuk menyepakati alternatif pemecahan yang akan diuji.  
 Pada komponen tiga terdiri atas (1) mengembangkan solusi yaitu guru 
mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. (2) membangun 
penerimaan yaitu guru mengecek solusi yang telah diperoleh siswa dan memberikan 
permasalahan yang baru. Namun, lebih kompleks agar siswa dapat menerapkan solusi 
yang telah ia peroleh. 
 Penerapan teknik pembelajaran Treffinger dalam penelitian ini yaitu pada tahap 
understanding challenge, masing-masing kelompok mendapatkan satu topik 
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permasalahan dan siswa harus mampu berfikir kreatif mengenai permasalahan yang 
telah diberikan tersebut. Siswa harus mendapatkan pemikiran mengenai bentuk 
pemecahan permasalahan mengenai topik tersebut. Pada tahap generating ideas masing-
masing kelompok harus mengungkapkan gagasan mengenai bentuk pemecahan 
permasalahan terhadap topik yang telah didapat. Terakhir,  tahap preparing for action 
yaitu siswa harus praktik bernegosaisi di depan kelas mengenai permasalahan yang 
telah didapat dengan  mengugkapkan bentuk pemecahan permasalahannya.  
 Jadi, teknik Treffinger merupakan teknik pembelajaran yang menuntut siswa utuk 
berpikir kritis dan aktif sebelum menyampaikan gagasannya kepada orang lain. 
Teknik pembelajaran ini juga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di dalam 
kelas. Mengingat, siswa juga harus mampu berperan aktif dan berpikir kreatif untuk 
memecahkan suatu permasalahan dan mengambil keputusan terlebih 
dahulu.Kemampuan siswa inilah yang dibutuhkan untuk dapat mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang ada sehingga, siswa lebih siap jika dihadapkan pada 
konteks negosiasi yang bagaimanapun.  
PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik Treffinger 
membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan bernegosiasi. Teknik ini 
membuat siswa berpikir lebih kreatif dalam melakukan kegiatan bernegosiasi. Teknik 
pembelajaran Treffinger terdiri atas tiga komponen penting, yaitu understanding challenge, 
generating ideas, dan preparing for action. Beberapa langkah pembelajaran tersebut sebagai 
acuan siswa dalam melakukan proses negosiasi. Selain itu, penerapan teknik ini akan 
membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dan 
menemani siswa dalam proses pembelajaran.  

Secara teoretis, disarankan bagi peneliti lain untuk lebih mendalami dalam 
melakukan penelitian mengenai penggunaan teknik Treffinger bukan hanya untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara tetapi pada keterampilan berbahasa lainnya. 
Secara praktis disarankan bagi para akademisi terus melakukan penelitian mengenai 
teknik-teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa. Hal tersebut 
dikarenakan dalam praktiknya setiap teknik yang digunakan pasti akan memiliki 
dampak yang positif bagi guru dan siswa. Tentu saja, setiap teknik akan memiliki 
dampak yang berbeda, sehingga hal tersebut menjadi suatu kajian yang menarik 
dengan melihat dampak dari teknik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak 
tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis. Data penelitian berupa 
rekaman dialog tuturan anak autis dalam interaksi belajar mengajar anak autis. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik perekaman dan pengamatan. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis model interaktif untuk 
menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk tindak tutur asertif dan 
fungsi tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis. Berdasarkan 
hasil analisis data diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, bentuk tindak tutur 
asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis meliputi tindak tutur pernyataan, 
tindak tutur penjelasan, dan tindak tutur penunjukan. Kedua, fungsi tindak tutur 
asertif dalam dalam interaksi belajar mengajar anak autis meliputi fungsi menjawab, 
fungsi menyatakan, dan fungsi menjelaskan 

 
Kata kunci: tindak tutur asertif, anak autis, interaksi belajar mengajar 

 
 

PENDAHULUAN  
Berbahasa merupakan tindak menyampaikan dan menafsirkan pesan antar 

personal dalam konteks tertentu. Melalui bahasa penutur melakukan tindak 
menyampaikan pesan agar dipahami mitra tutur sesuai dengan gagasan yang ada 
dalam pikirannya. Komunikasi bukan hanya simbol, kata atau kalimat tetapi lebih 
merupakan pemroduksian atau pengeluaran simbol, kata, atau kalimat dalam 
performansi tindak tutur. Bahasa dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang 
menghasilkan berbagai bentuk tindak tutur (Mey, 1993). Untuk dapat menghasilkan 
tuturan yang tepat harus mempunyai kompetensi komunikatif.  

Kompetensi komunikatif adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi 
secara efektif. Saville-Troike  (dalam Romaince, 1984) menyatakan bahwa 
kompetensi komunikatif bukan hanya mengacu pada kemampuan menggunakan 
bahasa dalam komunikasi melainkan juga menggunakannya dalam interaksi. 
Kompetensi komunikatif tidak dimiliki oleh anak autis. Anak autis terbatas 
kemampuan berkomunikasinya untuk mengungkapkan ide dan gagasan dengan 
efektif dan efisien (Puspita, 2008). Keadaan ini oleh Peters (2004) dinamakan 
gangguan kualitatif dalam komunikasi dan interaksi sosial. Cumming (2009) 
mengatakan bahwa anak autis gagal menggunakan bahasa dengan tepat dan efektif 
dalam wilayah situasi komunikasi. Sejalan dengan pendapat di atas Handoyo, (2004) 
dan Puspita (2004) mengatakan bahwa anak autis kurang mampu berkomunikasi. 
Autis ditandai dengan tampilnya abnormalitas pada interaksi sosial dan komunikasi 
(Yuwono, 2009; Priyatna, 2010). 

Meskipun anak autis mengalami gangguan komunikatif dalam penggunaan 
bahasa, namun anak autis perlu untuk berkomunikasi dengan sesama. Dalam 
interaksi belajar mengajar di kelas anak autis dilatih untuk berkomunikasi. Melalui 
interaksi belajar mengajar di kelas guru mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum 
anak berkebutuhan khusus sekaligus mengajarkan anak autis untuk terampil 
berkomunikasi. Berbagai bentuk dan fungsi tindak tutur digunakan dalam interaksi 
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belajar mengajar anak autis. Salah satu tindak tutur yang digunakan dalam interaksi 
belajar mengajar anak autis adalah tindak tutur asertif.  

Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada 
kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur asertif adalah pernyataan 
mengenai sesuatu. Tindak tutur asertif direncanakan dan dilaksanakan penutur 
dengan maksud menyatakan sesuatu untuk dapat diterima dan dipercaya atau tidak 
oleh mitra tutur. Adapun yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur ini adalah tuturan 
pernyataan, penunjukan, penegasan, penjelasan, pelaporan, dan sebagainya. Searle 
(Rohmadi, 2004; Rustono, 1999).  Penggunaan tindak tutur asertif diilustrasikan oleh 
penutur yang meyakini kebenaran terhadap apa yang diyakininya. Terhadap tindak 
tutur asertif, mitra tutur tidak diharapkan bertindak apa-apa, kecuali menyimpan 
makna tuturan tersebut dalam memorinya.Tindak asertif merupakan tindak tutur 
yang mengungkapkan keyakinan penutur. Keyakinan itu diungkapkan dalam 
proposisi yang mempunyai kadar kebenaran tertentu.  
Berdasarkan uraian di atas penelitian tentang tindak tutur asertif dalam interaksi 
belajar mengajar anak autis penting untuk dilakukan. Dengan mengetahui bentuk dan 
fungsi tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis diharapkan bisa 
memberikan masukan bagi guru, terapis, dan orang tua untuk melatih komunikasi 
anak autis tepat pada sasarannya. Selain itu bisa membantu meningkatkan dan 
mendorong anak autis berkomunikasi secara efektif minimal untuk keperluan 
berkomunikasi sehari-hari. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini berupa rekaman 
dialog tuturan anak autis yang disikapi sebagai simbol-simbol kebahasaan yang 
mengkonstruk bentuk tindak tutur asertif dan fungsi tindak tutur asertif  dalam 
interaksi belajar mengajar anak autis. Sumber data penelitian ini adalah tuturan lisan 
anak autis dalam interaksi belajar mengajar. Dalam penelitian ini peneliti 
memposisikan diri sebagai instrumen utama. Sebagai instrumen utama, dalam 
melakukan penelitian ini, peneliti memegang peran kunci, baik dalam pengumpulan 
data, penganalisisan data, maupun penyimpulan temuan penelitian. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perekaman dan 
pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
interaktif. 
 
BENTUK TINDAK TUTUR ASERTIF DALAM INTERAKSI BELAJAR 
MENGAJAR ANAK AUTIS 

 
Tindak tutur asertif merupakan salah satu bentuk tindak tutur  anak autis 

untuk memberitahu mitra tutur tentang sesuatu, atau tuturan yang mengikat 
penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis yang ditemukan dalam 
penelitian ini meliputi tindak tutur pernyataan, tindak tutur penjelasan, dan tindak 
tutur penunjukan. Selengkapnya dijelaskan berikut ini.  

 
Tindak Tutur Pernyataan  

Tindak tutur pernyataan adalah tindak tutur yang sesuai dengan kenyataannya. 
Makna tindak tutur pernyataan adalah tidak dengan syarat. Tindak tutur pernyataan 
merupakan salah satu bentuk tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar 
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anak autis. Bagi anak autis memulai suatu pembicaraan yang baik tidaklah mudah. Hal 
ini disebabkan kualitas  komunikasi anak autis tidak normal. Anak autis tidak 
berusaha untuk berkomunikasi dengan gerak atau mimik muka untuk mengatasi 
kekurangan dalam kemampuan wicara. Tuturan pernyataan diungkapkan anak autis 
saat memperkenalkan siapa ayahnya. Anak autis yang sudah lancar komunikasinya, 
dengan tuturan pernyataan dia bisa menungkapkan di mana ayahnya bekerjandan apa 
pekerjaan ayahnya. Tuturan pernyataan yang diungkapkan anak autis yang ditemukan 
dalam penelitian ini sebagaimana tampak pada kutipan [1] berikut. 

 
[1]       AA: ‖Ayah kerja di Watu Dakon‖. (1) ‖Di Comboran tutup, sepi‖.(2)  ―Kata orang, 

di rumah rame‖. (3)  (menyampaikan kepada mitra tutur, tempat ayahnya 
bekerja, yang dulu di comboran, sekarang pindah di Watu dakon). 

G: ‖Ayah kerja apa Fahmi?‖ (4) 
AA: ―Kerja mesin‖. (5) ―Barokah Motor‖.(6)  

 
Berdasarkan deskripsi tersebut terungkap salah satu wujud tuturan asertif 

pernyataan dalam tuturan lisan anak autis. Melalui tuturan (1) anak autis menyatakan 
tempat ayahnya bekerja. Dilanjutkan dengan tuturan (2) yang menyatakan tempat 
ayahnya bekerja sebelum di Watu Dakon. Melalui tuturan (3) anak autis 
mengungkapkan kembali bentuk tuturan pernyataan yang didapat dari informasi 
orang mengapa ayahnya sampai pindah kerja di Watu Dakon.  

Peristiwa tersebut berlangsung dalam latar dan suasana formal, yaitu pada saat 
pembelajaran jual beli. Fahmi, salah satu anak autis yang bertugas sebagai kasir 
berbincang-bincang dengan peneliti di meja kasir, sambil menunggu pembeli. Mitra 
tutur berusaha mengajak Fahmi untuk berkomunikasi. Suasana dalam tuturan 
tersebut sedikit santai karena tidak ada pembeli yang datang. Melalui tuturan (4) mitra 
tutur bertanya kepada Fahmi tentang pekerjaan ayahnya. Tuturan (5) dan (6) 
merupakan jawaban Fahmi atas pertanyaan yang diajukan mitra tutur berupa tuturan 
pernyataan tentang pekerjaan ayahnya.  

 
Tindak Tutur Penjelasan 

Selain tindak tutur pernyataan bentuk tindak tutur asertif dalam interaksi 
belajar mengajar anak autis berupa tindak tutur penjelasan. Tindak tutur penjelasan 
biasanya dituturkan anak autis ketika memberi penjelasan sesuai dengan pertanyaan 
guru baik dalam situasi resmi di dalam kelas maupun dalam situasi tidak resmi, saat 
istirahat di luar kelas. Tindak tutur penjelasan digunakan terkait dengan berbagai 
tujuan, misalnya untuk menghilangkan keragu-raguan, memberi penekanan, 
memberikan klarifikasi atau untuk memberikan penguatan akan jawaban yang 
diberikan.  

Tindak tutur asertif penjelasan dituturkan anak autis ketika guru meminta 
penjelasan kepada siswa tentang aktivitas Kelvin ketika sakit. Kutipan berikut 
dianalisis untuk mengungkap hal tersebut. 

 
[1]        G: ―Waktu di rumah, sakit itu lho‖. (1) ―Sakit kan harus di rumah‖. (2) ―Apa 

yang Kelvin lakukan?‖. (3)  
AA: ―Tidur‖. (4) 
G: ―Tidur, terus..‖. (5) 
AA: ―Minum obat‖. (6) 
G: ―Minum obat, terus...‖ (7) 
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AA: (Berpikir agak lama). ―Makan yang banyak‖. (8) 
G: ―Oh..makan yang banyak‖. (9) ―Apakah Kelvin juga minum air putih yang 

banyak?‖. (10) 
AA: ―Ya‖. (11) 
G: ―Biar apa Nak?‖. (12) 
AA: ―Biar cepat sehat‖. (13) (sambil merebahkan badannya ke bangku) 

 
Kutipan tersebut merepresentasikan wujud tindak asertif tuturan penjelasan 

anak autis. Tuturan penjelasan diungkapkan anak autis ketika memberi penjelasan 
sesuai dengan pertanyaan yang diajukan guru.  Melalui tuturan (4), (6), dan (8), anak 
autis mengungkapkan tuturan penjelasan untuk menjawab pertanyaan guru pada 
tuturan (1), (2), (3), (5) dan (7). Pertanyaan tersebut direspon anak autis bahwa selama 
sakit ia tidur, minum obat, dan makan yang banyak dengan harapan agar bisa cepat 
sehat. 

Untuk bisa merepresentasikan tuturan penjelasan seperti terlihat dalam 
tuturan di atas bagi anak autis tidaklah mudah. Mengingat keterbatasan kompetensi 
komunikasi yang dimiliki anak autis, maka diperlukan pertanyaan yang berulang-ulang 
dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak autis. Topik pembicaraan dalam kutipan 
tersebut adalah apa yang dilakukan Kelvin pada saat sakit dan tidak masuk sekolah. 
Partisipan yang terlibat dalm kutipan tersebut adalah Bu Rini dan Kelvin. Melalui 
tuturan (1) Bu Rini bertanya kepada Kelvin apa yang dilakukan ketika sakit. 

 
 

Tindak Tutur Penunjukan 
Tindak tutur penunjukan digunakan untuk memberitahu tentang sesuatu, 

misalnya siapa saja yang ada dalam gambar atau hal lain yang perlu mendapat 
penekanan. Tindak tutur asertif penunjukan ini, penutur berusaha menyatakan 
kebenaran suatu pernyataan dan meyakinkan mitra tuturnya dengan cara 
menunjukkan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki mtra tutur. Berdasarkan 
deskripsi tersebut terungkap wujud tindak asertif penunjukan sebagaimana diperikan 
dan dijelaskan berikut ini. 

 
[1]       G: ―Binatang apa yang biasanya disembelih?‖. (1) 

AA1: ―Kambing dan Sapi‖. (2) 
AA2: ―Kambing‖. (3) 
G: ―Kambing dan sapi‖. (4) ―Satu lagi, seperti kambing tetapi bulunya tebal‖. 

(5) ―Siapa yang tahu?‖. (6) 
AA: ―Kambing, sapi‖. (7) 
G: ―Huruf depannya adalah d, dom... (8) 
AA: ―Domba‖. (9) 

 
Berdasarkan deskripsi tersebut, terungkap tindak tutur penunjukan yang 

diungkapkan anak autis. Melalui tuturan (2) dan (3) anak autis menjawab pertanyaan 
guru dalam bentuk tindak tutur penunjukan tentang binatang yang biasa disembelih 
sebagai hewan qurban. Selain itu, melalui tuturan (7), (9), (13), dan (14) anak autis 
juga merepresentasikan bentuk tindak tutur penunjukan. Tindak tutur penunjukan 
tersebut dipaparkan anak autis sebagai jawaban atas pertanyaan yang diungkapkan 
gurunya.  
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FUNGSI TINDAK TUTUR ASERTIF DALAM INTERAKSI BELAJAR 
MENGAJAR ANAK AUTIS 

Fungsi tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis  yang 
ditemukan dalam penelitian ini antara lain fungsi menjawab, fungsi menyatakan, dan 
fungsi menjelaskan. Temuan ketiga fungsi tindak tutur asertif dalam interaksi belajar 
mengajar anak autis tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

 
Fungsi Menjawab 

Menjawab pertanyaan merupakan kegiatan memberi jawaban atas pertanyaan 
yang diberikan penutur kepada mitra tutur.Tuturan yang berfungsi untuk menjawab 
pertanyaan merupakan salah satu jenis tindak tutur yang sering digunakan anak autis  
dalam berinteraksi dengan guru atau temannya.Tuturan yang berfungsi untuk 
menjawab pertanyaan biasanya digunakan anak autis untuk menjawab pertanyaan 
gurunya.  

Anak-anak pada umumnya dalam menjawab pertanyaan biasanya selalu 
memperhatikan kesesuaian antara pertanyaan yang diajukan gurunya dengan jawaban 
yang diberikan dan menggunakan cara penyampaian yang santun. Namun tidak 
demikian dengan anak-anak autis. Fungsi menjawab pertanyaan dalam tuturan lisan 
anak autis yang ditemukan dalam penelitian ini sebagaimana tampak pada kutipan [1] 
berikut.  
[1]    G: ―Eh...nanti liburan nanti, Andi mau pergi ke mana?‖. (1) (memegangi tangan 

kanan Andi, agar bisa konsentrasi) 
AA: ―Mojokerto‖ (2) 
G: ―Oh ke Mojokerto‖. (3) ―Ke rumahnya siapa?‖. (4)  
AA: ―Yang Kung‖ (5) (garuk-garuk tangannya) 

 
Berdasarkan deskripsi tersebut terungkap tindak tutur anak autis dalam 

kutipan [1] merepresentasikan fungsi menjawab pertanyaan yang dilakukan anak 
autis. Melalui tuturan (1) Bu Rini mengajukan pertanyaan tentang ‗acara liburan nanti, 
Andi mau pergi ke mana?‖. Tuturan tersebut mengehendaki respon atau jawaban 
yang kemana acara liburan Andi. Pada tuturan (2), ungkapan ―Mojokerto‖ yang 
diungkapkan Andi berfungsi menjawab pertanyaan. Dikatakan berfungsi menjawab 
pertanyaan karena tuturan tersebut diungkapkan sebagai jawaban atas pertanyaan 
yang ditanyakan Bu Rini melalui tuturan (1). Dalam menanggapi pertanyaan yang 
disampaikan Bu Rini tersebut Andi menggunakan kalimat berupa ujaran satu kata. 
Bagi anak autis menjawab pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang lengkap 
tidaklah mudah.  

Pada tuturan (5) pernyataan Andi ―Yang Kung‖, juga berfungsi menjawab 
pertanyaan. Tujuan pengungkapan tuturan yang dilakukan Andi melalui tuturan 
tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan Bu Rini pada tuturan (4). Melalui tuturan 
(4), Bu Rini bertanya kepada Andi dengan kata tanya siapa, yang menanyakan ke 
rumah siapa Andi ke Mojokerto. Melalui tuturan (5) Andi menjawab pertanyaan Bu 
Rini. Berdasarkan relevansi antara pertanyaan yang diajukan, dengan jawaban yang 
diberikan dalam tuturan anak autis tersebut, diketahui bahwa tuturan tersebut 
berfungsi untuk menjawab pertanyaan. Tuturan yang berfungsi untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, secara wajar dituturkan Andi kepada Bu Rini pada saat istirahat. 
Beberapa pertanyaan yang diajukan Bu Rini tersebut dapat di jawab Andi dengan 
baik, walaupun dengan kalimat yang pendek-pendek.  
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Fungsi Menyatakan 
Tindak tutur berfungsi menyatakan adalah tindak tutur yang sesuai dengan 

kenyataannya. Makna tindak tutur pernyataan adalah tidak dengan syarat. Tindak 
tutur yang berfungsi menyatakan merupakan salah satu bentuk tindak tutur dalam 
interaksi belajar mengajar anak autis. Tindak tutur yang berfungsi menyatakan ini bisa 
diwujudkan dalam berbagai macam bentuk tindak tutur misalnya tindak tutur yang 
menyatakan keadaan dirinya, menyatakan persetujuan, menyatakan kesediaan, 
menyatakan janji, dan sebagainya.   

Tindak tutur yang berfungsi menyatakan janji sering dilakukan anak autis 
dalam interaksi belajar mengajar. Dalam tindak tutur menyatakan janji ini penutur 
menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa penutur sedikit banyak terikat pada 
suatu tindakan di masa depan. Sesuai dengan peran anak autis dalam peristiwa tutur 
ketika berinteraksi dengan guru, tindak menyatakan janji seringkali digunakan anak 
autis melalui pemberian respon mengiyakan atas permintaan gurunya. Hasil analisis 
data menemukan bahwa fungsi menyatakan dalam tuturan lisan anak autis 
sebagaimana tampak pada kutipan [1] berikut. 
[1]       G: ―Andi, kemarin liburnya hari apa saja?‖. (1)  

AA: ―Jumat, Sabtu, Minggu‖. (2) (Andi diam, sementara Hanin yang tidak 
ditanya namun menjawab pertanyaan Bu Dina) 

G: ―Yang ditanya siapa Mbak Hanin?, Andi‖. (4) ―Jadi Mbak Hanin diam 
dulu‖. (5) ―Kalau menjawab nanti masuk kelasnya Bu Rima‖. (6) (menutup 
mulutnya, memberi contoh Hanin) 

AA: ―Mau diam‖.(7)(menutup mulutnya dengan tangan kiri) 
 
Pada tuturan (7), pernyataan ―Mau diam‖ (sambil menutup mulutnya dengan 

tangan kiri) berfungsi menyatakan. Tuturan tersebut dikatakan berfungsi menyatakan 
karena melalui tuturan tersebut, Hanin menyatakan keadaan yang sebenarnya bahwa 
dia tidak akan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada temannya dan dia berjanji 
kepada Bu Dina kalau akan diam sambil menutup mulutnya.  

Berdasarkan deskripsi tersebut terungkap fungsi tindak tutur untuk 
menyatakan janji yang diungkapkan anak autis melalui tuturan  yang dihasilkannya. 
Melalui tuturan (5) Bu Rini mengingatkan Hanin agar tidak ikut menjawab pertanyaan 
yang ditujukan buat temannya. Kalau tidak mengikuti sarannya, akan dipindah ke 
ruang Bu Rima. Saran dan permintaan tersebut selanjutnya diiyakan oleh anak autis 
melalui tuturan (7). Respon mengiyakan yang dituturkan anak autis dalam konteks 
tersebut berfungsi menyatakan janji. Hanin berjanji tidak akan ramai atau menjawab 
pertanyaan temannya. Dia berjanji mau diam.  

Tuturan Hanin yang berfungsi menyatakan janji tersebut, berawal dari tuturan 
yang diungkapkan Bu Dina melalui tuturan tuturan (5) dan tuturan (6). Melalui 
tuturan tersebut, Bu Dina mengingatkan Hanin agar tidak ikut menjawab pertanyaan 
yang diberikan kepada Andi. Bu Dina akan memberi Hanin sanksi ikut pelajaran di 
kelas Bu Rima, kalau Hanin masih terus ikut menjawab pertanyaan yang ditujukan 
kepada Andi.  

Melalui tuturan (7) Hanin mengungkapkan tuturan yang berfungsi menyatakan 
janji, bahwa dia mau diam. Hanin mengungkapkan tuturan yang berfungsi 
menyatakan janji tersebut karena dia bisa memahami makna tuturan yang disampaikan 
Bu Dina kepada dirinya. Dalam menyatakan janji tersebut Hanin tidak hanya 
mengungkapkan dalam bentuk tuturan verbal saja, namun untuk menguatkan 
pernyataan tersebut Hanin juga menggunakan isyarat nonverbal berupa gerakan 
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tangan untuk menutup mulutnya tanda dia mau diam. Isyarat non verbal tersebut 
digunakan Hanin karena dia meniru gerakan yang disampaikan Bu Dina, yakni 
menutup mulutnya dengan tangan kiri, yang mengekspresikan diam. Hanin berusaha 
meyakinkan gurunya dengan berjanji mau diam sambil menutup mulutnya, pada saat 
Bu Dina  meminta Hanin untuk pindah ke kelas Bu Rima.  
 
Fungsi Menjelaskan 

Fungsi menjelaskan adalah kegunaan tindak tutur untuk menerangkan, 
menguraikan secara terang atau menyajikan informasi secara sistematis dengan tujuan 
menunjukkan hubungan. Salah satu fungsi tindak tutur anak autis untuk 
menerangkan pertanyaan yang diajukan oleh mitra tuturnya, anak autis menggunakan 
tindak tutur berfungsi menjelaskan. Tindak tutur semacam ini biasanya dituturkan 
anak autis  ketika guru mengajukan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Hal 
ini dilakukan guru untuk melatih anak autis agar terampil mengungkapkan ide atau 
gagasannya melalui tindak tuturnya. Tindak tutur yang berfungsi menjelaskan 
merupakan salah satu kegunaan tindak tutur yang ditemukan dalam interaksi belajar 
mengajar anak autis.  

Hasil analisis data ditemukan tindak tutur anak autis berfungsi menjelaskan 
sebagaimana tampak pada kutipan [1] berikut.  

 
[1]      G: ―Sekarang kita membuat tape goreng‖. (1) ―Buat apa Kelvin?‖ (2)  

AA: ―Tape Goreng‖. (3) 
G: ‖Bahannya apa saja?‖ (4) 
AA: ‖Tepung, gula, garam, air, tape, minyak goreng‖. (5) ‖Sudah‖. (6) 
G: ‖Kelvin kalau besar cita-citanya ingin jadi apa?‖ (7) (sambil mengambil 

terigu, kemudian diberikan kelvin, Bu Rini bertanya tentang cita-cita 
Kelvin). 

AA: ‖Koki‖ (8) 
G: ‖Koki itu tugasnya apa Kelvin?‖(9)  
AA: ‖Untuk buat kue‖. (10) 
 

Pernyataan Kelvin pada tuturan (3) adalah tuturan anak autis yang berfungsi 
menjelaskan. Dikatakan berfungsi menjelaskan karena melalui tuturan (3) tersebut, 
pernyataan ―Tape Goreng‖ merupakan penjelasan atas pertanyaan Bu Rini pada tuturan 
(2) yang menanyakan ―Buat apa Kelvin?‖. Melalui tuturan tersebut, Kelvin berusaha 
menjelaskan kepada Bu Rini bahwa Kelvin dan Bu Rini mau membuat tape goreng. 
Melalui tuturan tersebut Kelvin  berusaha menjawab pertanyaan Bu Rini dengan 
memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan.  

Pernyataan pada tuturan (5) adalah pernyataan Kelvin tentang bahan-bahan 
yang diperlukan untuk membuat tape goreng sebagai jawaban atas pertanyaan Bu 
Rini melalui tuturan (4). Tuturan yang diungkapkan Kelvin tersebut berfungsi 
menjelaskan. Dikatakan berfungsi menjelaskan karena melalui tuturan tersebut 
Kelvin menginformasikan kepada Bu Rini bahan-bahan apa saja yang diperlukan 
untuk membuat tape goreng. Fungsi menjelaskan juga digunakan Kelvin untuk 
menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tape goreng. Melalui 
tuturan (5) Kelvin menerangkan secara secara rinci, bahan-bahan yang diperlukan 
untuk membuat tape goreng yakni ―Tepung, gula, garam, air, tape, minyak goreng‖. Kelvin  
mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan ―sudah‖ pada tuturan (6). Selain 
tuturan di atas, Kelvin juga mengungkapkan tuturan yang berfungsi menjelaskan 
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melalui tuturan (8) dan tuturan (10). Melalui tuturan (7) Bu Rini bertanya kepada 
Kelvin tentang cita-citanya kalau sudah besar nanti. Berdasarkan pertanyaan Bu Rini 
tersebut, melalui tuturan (8) Kelvin menjelaskan kepada Bu Rini bahwa kalau sudah 
besar ia ingin menjadi koki. Kelvin menjelaskan tentang cita-citanya tersebut kepada 
Bu Rini dengan tuturan singkat tanpa ekspresi dan tatapan mata. Namun demikian 
walaupun tuturan yang diungkapkan Kelvin dengan kalimat yang sederhana, tetapi Bu 
Rini sebagai mitra tutur memahami penjelasan Kelvin tersebut.  

Untuk mengetahui apakah Kelvin memahami makna tuturannya tersebut, dan 
profesi koki itu bagaimana, melalui tuturan (9) Bu Rini kembali bertanya kepada 
Kelvin tentang apa tugas koki. Melalui tuturan (10) Kelvin menjelaskan kepada Bu 
Rini bahwa tugas koki adalah membuat kue. Kelvin menjelaskan tugas koki membuat 
kue karena pada saat kegiatan jual beli itu Kelvin tugasnya menjadi koki dan sedang 
membuat adonan tape goreng. Dari dialog pada kutipan [1] tersebut dapat dilihat 
bahwa Kelvin memiliki kompetensi komunikatif  yang berfungsi menjelaskan dalam 
tuturannya. Walaupun dengan kalimat yang tidak sempurna dan tanpa menatap wajah 
mitra tuturnya Kelvin bisa mengungkapkan tuturannya dan mitra tutur bisa 
memahami makna tuturan tersebut.  
 
SIMPULAN 

Dari temuan dan bahasan di atas dapat disimpukan bahwa pertama bentuk 
tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar anak autis yang ditemukan dalam 
penelitian ini meliputi tindak tutur pernyataan, tindak tutur penegasan, dan tindak 
tutur penunjukan.  Kedua fungsi tindak tutur asertif dalam interaksi belajar mengajar 
anak autis meliputi fungsi menjawab, fungsi menyatakan, dan fungsi menjelaskan. 
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Abstrak: Kemampuan literasi diartikan sebagai keterampilan membaca, menulis, dan 
berpikir. Literasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki peserta didik 
untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 
kurikulum 2013 bahwa pelajaran Bahasa Indonesia merupakan penghela pengetahuan, 
kemampuan anak membaca dan menulis dalam pelajaran Bahasa Indonesia sangat 
memengaruhi keberhasilan dalam menguasai mata pelajaran lain. Penerapan literasi 
lintas kurikulum dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah kejuruan 
dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan 
Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan 
Kompetensi Keahlian (C3). 
Kata kunci: pembelajaran literasi, lintas kurikulum, sekolah menengah kejuruan 

 
Abstract: Literacy skills are defined as reading, writing, and thinking skills. Literacy is 
an important ability that must be possessed by students to master various subjects. As 
explained in the 2013 curriculum that Indonesian language lessons are a defender of 
knowledge, the ability of children to read and write in Indonesian lesson greatly 
influences success in mastering other subjects. The application of literacy across the 
curriculum in Indonesian language learning at vocational high schools can be 
integrated with subjects of National Content (A), Regional Capacity (B), Basic of 
Expertise (C1), Basic Skills Program (C2), and Skill Competency (C3). 
Keywords: learning literacy, cross curriculum, vocational high school 

 

Kemampuan literasi pada awalnya adalah kemampuan membaca dan menulis. 
Pada awal pendidikan di Indonesia lebih mengenal dengan istilah pengajaran bahasa 
atau pelajaran bahasa. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat 
maka makna literasi juga ikut berkembang sehingga maknanya tidak sekadar 
membaca dan menulis. Meskipun pengertian literasi berkembang pesat, tetapi masih 
berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian, makna literasi berkembang dari 
sederhana menjadi lebih kompleks. 

Pada saat ini kata literasi disandingkan dengan kata-kata lain, misalnya literasi 
informasi, literasi media, literasi komputer, dan literasi mata pelajaran. Masing-masing 
istilah pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu dipentingkannya kemampuan 
membaca dan menulis. Selanjutnya, makna yang terbaru dari literasi adalah berpikir 
kritis, dapat menghitung, memecahkan masalah, cara mencapai tujuan, 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan potensi seseorang.   

Dalam ranah pembelajaran, kemampuan literasi merupakan kemampuan 
penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk menguasai berbagai mata 
pelajaran. Sejalan dengan penjelasan dalam Kurikulum 2013 bahwa bahasa adalah 
penghela ilmu pengetahuan maka bahasa Indonesia merupakan sarana penyampai 
ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, keterampilan berbahasa anak terutama 
membaca dan menulis yang diperoleh melalui pelajaran bahasa Indonesia, sangat 
menentukan keberhasilan mereka dalam menguasai berbagai mata pelajaran lain. Agar 
peserta didik dapat mencapai tujuan setiap mata pelajaran (meliputi penguasaan ranah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap) maka mereka harus memiliki kemampuan 
literasi.  
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Sejalan dengan perkembangan konsep literasi yang terjadi, tujuan 
pembelajaran litersi pun mengalami perubahan. Abidin (2015) menyatakan bahwa 
pembelajaran literasi ditujukan agar peserta didik mampu menguasai dimensi bahasa 
dan dimensi kognitif literasi yang mencakup proses pemahaman, membaca, menulis, 
dan konsep analisis wacana tertulis. Dengan demikian, jelaslah bahwa kemampuan 
literasi tidak terbatas pada kemampuan kognitif, melainkan kemampuan yang bersifat 
lebih kompleks karena mencakup aspek sosial, aspek kebahasaan, dan aspek 
psikologis.  

Axford (2009:9) mengatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran literasi 
adalah membantu peserta didik memahami dan menemukan strategi yang efektif 
dalam hal kemampuan membaca dan menulis, termasuk di dalamnya kemampuan 
menginterpretasi makna teks yang kompleks dalam struktur tata bahasa dan sintaksis. 
Tujuan ini sangat sinkron dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, antara lain 
agar peserta didik mampu membaca dan menulis berbagai bentuk teks. Dalam 
kaitannya dengan kemampuan membaca, peserta didik harus dapat memahami dan 
mengenali struktur teks, isi teks, dan unsur kebahasaannya. Dalam kaitannya dengan 
kemampuan menulis, peserta didik harus dapat mengungkapkan informasi yang 
diperoleh dalam berbagai ragam teks yang ada. Selanjutnya, informasi yang diperoleh 
tersebut dapat juga disampaikan secara lisan yang berarti dituntut kemampuan peserta 
didik dalam berbicara (mengemukakan pendapat). Selanjutnya, dalam kaitannya 
dengan kemampuan berbicara, kemampuan lain yang dituntut pada diri peserta didik 
adalah kemampuannya dalam hal mennyimak. Dapat disimpulkan bahwa keempat 
keterampilan berbahasa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran literasi yang 
berfokus pada membaca dan menulis. 

Suyono (2009) menyatakan bahwa materi pelajaran yang ditemukan dalam 
berbagai sumber dapat dipahami dari berbagai perspektif. Sejak dini sebaiknya peserta 
didik dikondisikan untuk terbiasa melihat materi pelajaran dari berbagai sudut yang 
berbeda agar mereka mampu memahami materi pelajaran tersebut secara 
komprehensif. Dengan demikian, mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih 
mendalam dan terstruktur. 

Dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pengertian literasi lebih 
dihimpun pada keterampilan informasi. Kemampuan informasi mengacu pada 
beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 
mengomunikasikan informasi. Aktivitas ini sesuai dengan tuntutan proses pembelajaran 
pada Kurikulum 2013 yang dikenal dengan istilah pendapatan saintifik. Agar 
informasi yang didapatkan bisa diintegrasikan dengan pengetahuan sesuai bidang 
peserta didik, proses pembelajaran Bahasa Indonesia harus diintegrasikan dengan 
mata pelajaran lain. Hal ini disebut dengan pembelajaran lintas kurikulum. 

Pengertian kompetensi lintas kurikulum pada hakikatnya merupakan 
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 
berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun 
kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar 
secara berkesinambungan. Peserta didik harus mampu menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki dalam kehidupan sehari. Akan tetapi, bukan hanya 
kompetensi saja melainkan sikap dan cara berpikir yang paling diutamakan 
kebutuhannya dalam kehidupan dewasa ini. 

Dalam rangka menjawab kebutuhan zaman yang sudah dipaparkan di atas, saat 
ini pemerintah tengah melakukan program revitalisasi sekolah menengah kejuruan 
(SMK). Program revitalisasi SMK ini dilaksanakan dengan melakukan pengembangan 
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dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan inovasi pembelajaran 
yang mendorong keterampilan abad 21. Program ini selaras dengan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. Inpres tersebut menugaskan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan 
pengembangan SMK, menyempurnakan, dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan 
kompetensi sesuai pengguna lulusan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai 
penghela ilmu pengetahuan dirasa perlu melakukan pembaharuan strategi 
pembelajaran yang lebih kentara. Pembelajaran literasi lintas kurikulum dapat 
dijadikan sebagai alternatif strategi pembelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 
meningkatkan kecakapan hidup melalui keterampilan berpikir, membaca, dan 
menulis, serta menginterpretasikan makna pembelajaran. Bertitik tolak dari pemikiran 
itu, penulis terdorong untuk menyampaikan gagasan konseptual tentang literasi lintas 
kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah menengah kejuruan. 

 
LITERASI LINTAS KURIKULUM 

Wray (2004) memaparkan bahwa berdasakan dokumen dari The National 
Literacy Strategy pada tahun 1998, pembelajaran literasi ditujukan agar peserta didik 
mampu mencapai sepuluh kompetensi, yakni (1) percaya diri, lancar, dan paham 
membaca dan menulis, (2) tertarik pada buku-buku, menikmati kegiatan membaca, 
mengevaluasi dan menilai bacaan yang dibaca, (3) mengetahui dan memahami 
berbagai genre fiksi dan puisi, (4) memahami dan mengakrabi struktur dasar narasi, 
(5) memahami dan menggunakan berbagai teks nonfiksi, (6) dapat menggunakan 
berbagai macam petunjuk baca (grafik, sintaksis, dan konteks) untuk memonitor dan 
mengoreksi kegiatan membaca secara mandiri, (7) merencanakan, menyusun draf, 
merevisi, dan mengedit tulisan secara mandiri, (8) memiliki ketertarikan terhadap kata 
dan maknanya dan secara aktif mengembangkan kosakata, (9) memahami sistem 
bunyi dan ejaan serta menggunakannya untuk mengeja dan membaca secara akurat, 
dan (10) lancar dan terbiasa menulis tulisan tangan. Sepuluh kompetensi tersebut 
sangat dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar yang dilakukan tidak hanya di 
sekolah, tetapi juga di rumah. 

Memasuki abad ke-21, pembelajaran literasi memiliki tujuan utama untuk 
memberikan kesempatan atau peluang kepada peserta didik dalam mengembangkan 
dirinya sebagai komunikator yang kompeten dan multikonteks, multikultural, dan 
multimedia melalui pemberdayaan multiintelegensi yang dimilikinya. Abidin (2015) 
menyatakan bahwa pembelajaran literasi pada abad ke-21 memiliki empat tujuan, 
yaitu (1) membentuk peserta didik menjadi pembaca, penulis, dan komunikator yang 
strategis, (2) meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kebiasaan 
berpikir pada peserta didik, (3) meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar 
peserta didik, dan (4) mengembangkan kemandirian peserta didik sebagai seorang 
pembelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan sekaligus berkarakter.   

Keempat tujuan pembelajaran literasi di atas saling berhubungan dan saling 
memperkuat satu sama lain. Selain itu, keempat tujuan pembelajaran literasi tersebut 
bukan hanya diperuntukkan bagi bidang bahasa melainkan untuk berbagai bidang 
ilmu yang lain. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran literasi diatas bersifat lintas 
kurikulum bahkan bersifat multiliterat.  

Konsorsium USAID PRIORITAS (2014:201) menjelaskan bahwa kemampuan 
literasi adalah kemampuan seseorang dalam empat aspek yaitu, (1) mendengarkan 
atau menyimak yakni menangkap makna dari apa yang diucapkan orang lain, (2) 
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membaca pemahaman yakni menangkap makna dari apa yang ditulis orang lain, (3) 
menulis yakni mengungkapkan gagasan secara tertulis, dan (4) berbicara yakni 
mengungkapkan gagasan secara lisan. Secara khusus pengertian kemampuan literasi 
tersebut dikatakan sebagai keterampilan informasi. 

Lebih lanjut, Konsorsium USAID PRIORITAS (2014: 147) menjelaskan 
bahwa keterampilan informasi tersebut meliputi empat keterampilan, yaitu (1) 
keterampilan yang terkait dengan upaya memperoleh atau mengakses informasi yaitu 
keterampilan membaca, keterampilan belajar, keterampilan mencari informasi, dan 
keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi, (2) keterampilan dalam 
mengolah informasi, baik dari satu sumber maupun berbagai sumber, (3) 
keterampilan dalam mengorganisasi atau merangkai informasi, dan (4) keterampilan 
menggunakan informasi yakni keterampilan intelektual dan keterampilan membuat 
keputusan. Keterampilan informasi ini amat berkait dengan keterampilan sosial, yang 
meliputi keterampilan diri, keterampilan bekerja sama, dan berpartisipasi dalam 
masyarakat. 

Peserta didik dalam kelas dipandang sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai 
mahluk sosial. Kelak pada saatnya mereka akan menjadi warga negara untuk 
menggantikan orang tua dan menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, sejak awal guru 
sudah harus membekali peserta didik dengan pengembangan atas keterampilan 
informasi untuk mendukung keterampilan sosialnya. Hal ini menjadi tujuan penting 
dari tujuan diberlakukannya Kurikulum 2013 yaitu menyiapkann manusia Indonesia 
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA  MELALUI KEGIATAN 
LINTAS KURIKULUM 

Berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Kurikulum 2013 
menjelaskan bahwa bahasa adalah penghela ilmu pengetahuan. Artinya, bahasa adalah 
sarana penyampai ilmu pengetahuan. Semua peserta didik akan membutuhkan 
kemampuan berbahasa sebagai alat belajar untuk menguasai berbagai mata pelajaran 
lain. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan belajar peserta didik sangat dipengaruhi 
oleh kemampuannya dalam berbahasa. Hal ini karena setiap mata pelajaran pada 
dasarnya bertujuan menanamkan informasi kepada peserta didik, dan informasi itu 
berupa bahasa. 

Sejumlah informasi yang tertuang dalam sejumlah indikator harus dikuasai 
oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang disebut dengan tujuan 
pembelajaran. Agar dapat mencapai tujuan pembelajaran maka peserta didik harus 
memiliki penguasaan berbahasa. Dengan kata lain, peserta didik harus menemukan 
sejumlah informasi melalui berbagai sumber. Sumber-sumber itu berupa teks, baik 
teks lisan maupun teks tulis. Di pihak guru, mereka dapat mengukur ketercapaian 
tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Ketercapaian itu berupa penguasaan peserta 
didik terhadap sejumlah informasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Ketika 
guru meminta peserta didik menyampaikan hasil informasi secara lisan, maka peserta 
didik harus memiliki kemampuan berbicara yang memadai. Begitu pula ketika guru 
memintanya untuk membuktikan penguasaan sejumlah informasi dalam bentuk tulis, 
maka peserta didik harus memiliki kemampuan menulis yang memadai. Tuntutan 
semacam ini tidak hanya dimiliki oleh mata pelajaran bahasa Indonesia melainkan 
seluruh mata pelajaran.     
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Pengajaran bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa nasional dan 
bahasa negara, memiliki dua peran penting dalam kurikulum yaitu meningkatkan 
penguasaan berbahasa dan membentuk kompetensi literasi. Melalui pembelajaran 
bahasa kemampuan peserta didik dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 
dapat ditingkatkan dengan tetap menyeimbangkannya dengan keterampilan 
menyimak dan berbicara. Kompetensi membaca dan menulis yang diperoleh peserta 
didik dari belajar bahasa Indonesia selain berguna dalam lingkup pelajaran bahasa 
juga dibutuhkan untuk menguasai bermacam informasi yang terdapat dalam mata 
pelajaran lain.     

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian literasi dalam mata pelajaran bahasa 
Indonesia lebih dihimpun pada kemampuan informasi. Kemampuan informasi 
mengacu pada beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 
mengomunikasikan informasi. Ketiga aktivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
keterampilan membaca dan menulis. Pengertian ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa 
mata pelajaran apa pun, akan menuntut peserta didik untuk menguasai berbagai 
informasi yang dicapai melalui membaca dan menulis. Aktivitas membaca dan 
menulis adalah kunci utama keberhasilan peserta didik dalam menguasai informasi 
yang dituntut dalam setiap mata pelajaran.  

Penguasaan atau kemampuan literasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
Pada saat ini sudah banyak sekolah yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan 
literasi para peserta didiknya. Secara umum, upaya yang dilakukan adalah 
mengadakan pembiasaan atau lebih dikenal dengan istilah pembudayaan literasi. 
Upaya pembiasaan ini dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni (1) pembiasaan 
melalui pengembangan atau penciptaan budaya literasi dan (2) pembiasaan melalui 
pembelajaran di kelas melalui berbagai mata pelajaran. Kedua jenis/bentuk kegiatan 
ini memiliki tujuan yang sama yaitu menanamkan kebiasaan membaca dan menulis 
pada diri peserta didik.   

Pembelajaran bahasa akan menyenangkan jika menekankan pada 
kebermaknaan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan mengaitkan manfaat 
materi belajar  dalam kehidupan peserta didik pada khususnya dan manusia pada 
umumnya. Dalam hal ini, akan dirasakan oleh peserta didik bahwa apa yang dipelajari 
oleh peserta didik di kelas benar-benar bermakna atau bermanfaat di kemudian 
hari.  Pembelajaran bahasa akan menarik dan bervariasi jika materi dapat 
diintegrasikan dengan materi pelajaran lain atau nilai-nilai yang ada dalam kehidupan 
nyata. 

Pelajaran bahasa seringkali disepelekan karena kesan yang terbentuk dalam 
masyarakat yang disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang bermakna. 
Kebermaknaan  pembelajaran bahasa  dapat terjadi apabila metode pembelajaran itu 
selalu mengaitkan materi yang ada dengan mata pelajaran lain secara terpadu dan 
terintegrasi, misalnya pembelajaran bahasa dikaitkan dengan pelajaran Agama, PPKn, 
Prakarya dan KWU, Olah raga, Kesenian dan sebagainya. 

Pengaitan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara terpadu dan 
secara terkait atau terpisah. Secara terpadu, artinya disatukan dengan pelajaran lain, 
misalnya pembelajaran prakarya membuat barang tepat guna dari barang sisa bisa 
dipadukan dengan pembelajaran pada materi kebahasaan teks prosedur yang meliputi 
tujuan dan langkah-langkah. Secara terkait/terpisah, artinya merupakan tindak lanjut 
dari pembelajaran sebelumnya, misalnya pembelajaran menulis puisi, dirangkai 
dengan pembelajaran menyunting puisi, membaca puisi, dan memparafrasekan puisi, 
serta menanggapi pembacaan puisi. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan lintas kurikulum memiliki beberapa 
kelebihan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, waktu dapat dimanfaatkan lebih 
efisien. Hal ini bisa terjadi jika pembelajaran pada satu materi digabung dengan materi 
pada pelajaran lain. Selain menghemat waktu, peserta didik juga dapat 
menghubungkan kemampuan yang dimiliki pada kompetensi tersebut dengan 
kompetensi yang lain. Kedua, pembelajaran tidak membosankan karena lebih 
bervariasi. Variasi atau keberagaman ini bisa disebabkan karena peserta didik tidak 
melulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru begitu saja. Akan tetapi, guru 
hanya sebagai fasilitator yang memantau siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan 
yang dimiliki sehingga akan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ketiga, 
memperkuat pemahaman peserta didik pada pelajaran lain. Peserta didik dapat 
memahami suatu materi secara global karena dikaitkan dengan pelajaran lain. Tidak 
hanya itu, melalui lintas kurikulum ini peserta didik juga dituntut untuk 
mengaitkannya dengan skemata yang dimiliki sehingga pemahaman akan lebih dalam. 

 
STRATEGI PEMBELAJARAN LITERASI LINTAS KURIKULUM 
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sangat 
cepat memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 
sistem pendidikan sehingga mendorong para pengambil kebijakan dalam  lembaga 
pendidikan berperan aktif  dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang 
pendidikan baik secara struktural  maupun infrastruktur. Pembaharuan sistem 
pendidikan dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan 
pendidikan. Sehingga diperlukan partisipasi aktif dari para pengemban pendidikan 
dengan menciptakan proses belajar mengajar yang benar melalui berbagai pendekatan 
yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Hal ini bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di 
dalam fungsi pendidikan nasional.  

Adapun pendidikan sebagai suatu usaha manusia agar dapat mengembangkan 
potensi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis dan beranggung jawab diperlukan suatu sistem pendidikan yang 
terbuka dan bermakna. Kebermaknaan dalam proses pembelajaran dan pendidikan 
akan dapat tercipta jika proses pembelajaran dapat diintegrasikan dengan mata 
pelajaran yang lain atau dapat juga dengan  mengaitkan kejadian dalam kehidupan 
nyata. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menarik, menantang, dan 
menyenangkan, serta mampu memberi penguatan  bagi mata pelajaran lain. Dalam 
hal ini, pembelajaran dan pendidikan di tingkat satuan tertentu benar merupakan satu 
kesatuan terintegrasi dan bukan sesuatu yang terkotak-kotak antara mata pelajaran 
yang satu dengan yang lain. 

Pembelajaran yang hanya menyampaikan materi secara murni tanpa dikaitkan 
dengan materi pembelajaran lain, yang terjadi pembelajaran akan terkesan monoton, 
bahkan guru terkesan kurang mempunyai pengetahuan yang luas. Variasi dapat 
diberikan dengan bercerita, kuis, permainan, dan sedikit sentilan yang sedang tren 
pada anak remaja, tentu saja yang mengarah pada materi yang akan dibahas dalam 
pembelajaran. 

Strategi pembelajaran di kelas yang merupakan ujung tombak sebuah 
pendidikan bermakna apabila berlangsung dengan kesan yang mendalam pada diri 
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peserta didik. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, materi dapat diberikan sesuai dengan 
pola pikir anak dan tidak lagi menggunakan perspektif pembelajaran dengan harga 
mati. Untuk itu, perlu upaya-upaya kreatif sebagai strategi sehingga menimbulkan 
efek senang, dengan harapan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
dapat menimbulkan terangkatnya kemampuan berpikir mereka. Pada gilirannya 
sesulit apapun materi yang diberikan akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. 

Pembelajaran akan bermakna jika diberikan sesuai dengan tingkatan 
kepribadian peserta didik. Seorang pendidik harus bisa menerapkan strategi yang 
tepat sesuai dengan usia peserta didiknya pada jenjang SD, SMP, maupun 
SMA/SMK. Terlebih pada usia-usia kritis di mana peserta didik akan beranjak 
dewasa dan menentukan sendiri jalan hidupnya. Kegiatan pembelajaran harus mampu 
menjembatani pola pikir mereka untuk terampil dalam mengambil keputusan dalam 
hidupnya dengan mengaitkan segala kemungkinan yang ada.  

Dalam rangka menjawab kebutuhan zaman yang sarat dengan kecakapan 
hidup, pemerintah melaksanakan program revitalisasi SMK. Program revitalisasi 
SMK ini dilaksanakan dengan melakukan pengembangan dan penyelarasan kurikulum 
dengan kebutuhan dunia usaha dan inovasi pembelajaran yang mendorong 
keterampilan abad 21. Sejalan dengan hal ini telah diterbitkan Keputusan Dirjen 
Dikdasmen (2017) tentang kompetensi initi dan kompetensi dasar mata pelajaran. 
Hal ini karena kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berlaku sudah tidak sesuai 
dengan tuntutan perkembangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia 
kerja.  

Keputusan tersebut menjelaskan bahwa Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), 
Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian 
(C2), dan Kompetensi Keahlian (C3) merupakan integral dari struktur kurikulum 
SMK/MAK untuk masing-masing kompetensi keahlian. Dalam pembelajaran 
diperlukan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
peserta didik dan institusi pasangan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) agar 
kompetensi yang dipelajari lebih sesuai (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja. 
Penyesuaian tersebut daat dilakukan berupa penambahan kompetensi dasar atau 
materi pokok dalam satu mata pelajaran, tidak boleh mengurangi ruang lingkup, 
kedalaman, dan bobot kompetensi dasar dan materi pokok yang telah ada. 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menjawab poin penting tersebut 
adalah dengan memberikan komponen literasi lintas kurikulum dalam kegiatan 
pembelajaran. Literasi lintas kurikulum ini dapat menambah ruang lingkup, 
kedalaman, dan bobot kompetensi dasar dan materi pokok yang telah ada. 

Penerapan literasi lintas kurikulum dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
sekolah menengah kejuruan dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran Muatan 
Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), dan Keahlian (C). Mata pelajaran muatan 
nasional (A) meliputi enam mata pelajaran, yaitu (1) Pendidikan Agama dan Budi 
Pekerti, (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) 
Matematika, (5) Sejarah Indonesia, dan (6) Bahasa Inggris. Mata pelajaran muatan 
kewilayahan meliputi empat mata pelajaran yaitu (1) Seni Budaya, (2) Pendidikan 
Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, (3) Prakarya dan KWU, dan (4) Muatan Lokal. 
Kelompok Keahlian C meliputi mata pelajaran tiga kelompok mata pelajaran yaitu (1) 
Dasar Bidang Keahlian (C1), (2) Dasar Program Keahlian (C2), dan (3) Kompetensi 
Keahlian (C3). 
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Dari paparan di atas diketahui bahwa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
merupakan Mata Pelajaran Muatan Nasional, artinya Bahasa Indonesia diajarkan pada 
semua jenis bidang keahlian. Dengan demikian, pembelajaran literasi lintas kurikulum 
pada pelajaran Bahasa Indonesia memegang posisi yang sangat vital. Bahasa 
Indonesia merupakan pelajaran yang sangat penting sebagai ujung tombak 
pembelajaran membaca dan menulis yang dapat diintegrasikan oleh semua mata 
pelajaran dalam bidang keahlian apapun. 

Strategi literasi lintas kurikulum pada sekolah menengah kejuruan dengan 
berbagai bidang keahlian dapat dikaitkan dengan keterampilan mencari atau 
mengumpulkan informasi, merangkai atau mengorganisasikan, serta menggunakan 
dan mengomunikasikan hasil sebagai bagian dari keterampilan sosial. Langkah-
langkah pembelajaran dalam literasi lintas kurikulum ini dapat disetarakan dengan 
pendekatan saintifik 5M, yakni mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan 
informasi, menalar, dan mengomunikasikan pada KD pengetahuan, sedangkan pada 
KD keterampilan dilanjutkan dengan langkah mengonstruksi terbimbing dan 
mengonstruksi mandiri.  

Selain hal tersebut, alur pembelajaran juga dapat dipadukan dengan 
pendekatan CLIL sesuai dengan yang tertuang dalam silabus pelajaran Bahasa 
Indonesia. Pendekatan pedagogi Pendekatan CLIL digunakan untuk memperkaya 
pembelajaran dengan empat prinsip (4K), yaitu (1) isi [konten] teks—berupa model 
atau tugas—bermuatan karakter dan pengembangan wawasan serta kepedulian 
sebagai warganegara dan sebagai warga dunia; (2) unsur kebahasaan [komunikasi] 
menjadi unsur penting untuk menyatakan berbagai tujuan berbahasa dalam 
kehidupan; (3) setiap jenis teks memiliki struktur berpikir [kognisi] yang berbeda-
beda yang harus disadari agar komunikasi lebih efektif; dan (4) budaya [kultur], 
berbahasa, berkomunikasi yang berhasil harus melibatkan etika, kesantunan 
berbahasa, budaya (antarbangsa, nasional, dan lokal).  

Alur pembelajaran dapat dibagi menjadi empat tahapan, yakni (1) klasikal 
awal, (2) kelompok, (3) individu, dan (4) klasikal akhir. Klasikal merupakan kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kelas. Kegiatan klasikal di 
awal dapat dilakukan pendidik dengan memberikan apersepsi kepada peserta didik, 
penyampaian tujuan pembelajaran, dan pemberian tugas yang bermakna. Kegiatan 
kelompok terbagi menjadi dua tahap yakni (1) mencari, membahas, mengorganisasi 
informasi secara kooperatif dan (2) saling melaporkan informasi secara lisan, 
menerima umpan balik, menyusun tugas tugas kelompok. Kegiatan individu juga 
terbagi menjadi dua yakni (1) menulis laporan/hasil karya perorangan (draf) dan (2) 
mengkaji karya sendiri dengan meminta masukan teman dan memperbaikinya. Alur 
pembelajaran terakhir dilakukan secara klasikal yakni presentasi hasil karya siswa dan 
diskusi, kemudian menarik kesimpulan, pemberian penguatan dan pemberian 
informasi lebih lanjut oleh guru. Terakhir adalah pemberian penilaian hasil karya 
peserta didik. 

Berikut ini akan disajikan contoh penerapan literasi lintas kurikulum dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi Teks Prosedur yang ada di kelas XI 
semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Penulis dalam hal ini hanya 
mencontohkan satu materi teks yang dapat diintregasikan dengan mata pelajaran pada 
semua program keahlian. 

Materi teks prosedur merupakan materi pertama yang ada di kelas XI. 
Terdapat kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang saling berpasangan yaitu 
KD 3.1 Mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan 
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tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan KD 4.1 Merancang pernyataan umum 
dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan 
dan tulis. KD 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan KD 
4.2 Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, 
struktur, dan kebahasaan. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan strategi lintas kurikulum 
pada sekolah menengah kejuruan secara garis besar sebagai berikut. 

Pertama, guru melakukan apersepsi dan menyampaian tujuan pembelajaran. 
Pada kegiatan ini guru harus mengondisikan iklim belajar yang bagus. Guru harus 
bisa memotivasi peserta didik dan mengomunikasikan pentingnya pembelajaran teks 
prosedur bagi hidup mereka. 

Kedua, peserta didik mencari, membahas, dan mengorganisasikan informasi 
secara kooperatif dalam kelompoknya tentang pernyataan-pernyataan umum dan 
tahapan-tahapan dalam teks prosedur Kemudian, saling melaporkan informasi secara 
lisan, menerima umpan balik, dan menyusun tugas kelompok untuk kegiatan 
selanjutnya yang lebih kompleks. Dalam kegiatan mengumpulkan informasi, peserta 
didik diarahkan untuk menggunakan strategi mencari informasi yang tepat sesuai 
dengan tujuan pembelajaran dalam literasi lintas kurikulum. Strategi informasi yang 
digunakan antara lain dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki (using 
prior knowledge), membaca ulang (rereading), atau membaca cepat untuk mengetahui 
tema dan isi secara umum (skimming). Hal yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi lainnya adalah dengan membaca untuk mencari kata atau informasi secara 
spesifik, misalnya tempat, istilah penting (scanning). Peserta didik juga harus diarahkan 
untuk menentukan pentingnya berbagai informasi bagi kehidupan mereka. Dari 
semua informasi yang diperoleh, peserta didik juga diarahkan untuk merangkum dan 
menguraikan (summarizing and paraphrasing), membuat perkiraan informasi yang tidak 
ada secara spesifik di dalam teks (inferring), serta membandingkan dan 
menggabungkan informasi dari berbagai sumber (synthesizing). Hal terakhir yang dapat 
dilakukan untuk mengonstruk informasi adalah dengan mencari informasi tambahan, 
misalnya menentukan makna kata yang belum dipahami dalam kamus. Kamus yang 
dipakai dalam kegiatan ini boleh menggunakan KBBI offline pada aplikasi smartphone 
yang dimiliki peserta didik. Hal ini merupakan pemanfaatan kecanggihan teknologi 
pada masa kini dalam kegiatan pembelajaran. 

Ketiga, menulis laporan/hasil karya perorangan berupa draf tentang teks 
prosedur. Dalam menulis teks prosedur, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk 
mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Integrasi dengan mata pelajaran 
Muatan Nasional, misalnya pada pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 
peserta didik diminta untuk membuat teks prosedur tentang tata cara mengerjakan 
sholat. Integrasi dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
peserta didik dapat membuat teks tentang cara membuat Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) di kantor cacatan sipil. Integrasi dengan pelajaran Matematika, peserta didik 
dapat membuat teks prosedur tentang langkah-langkah menghitung KPK dan FPB. 
Integrasi dengan pelajaran Sejarah Indonesia, peserta didik dapat membuat teks 
tentang tips untuk mengapresiasi cerita sejarah. Integrasi dengan pelajaran Bahasa 
Inggris, peserta didik dapat membuat teks tentang langkah cepat menghafal kosa kata 
bahasa Inggris. 

Tidak hanya itu, variasi pembelajaran juga bisa dikaitkan dengan  mata 
pelajaran Muatan Kewilayahan. Misalnya, pada pelajaran Seni Budaya, peserta didik 
dapat membuat teks tentang langkah-langkah membuat kanvas untuk media melukis. 
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Integrasi dalam pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, peserta didik 
dapat membuat teks tentang langkah-langkah menerapkan pola hidup sehat. Integrasi 
dengan pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, peserta didik dapat membuat teks 
tentang langkah-langkah membuat produk olahan, dan sebagainya. 

Integrasi dengan mata pelajaran program keahlian juga dapat dilakukan 
disesuaikan dengan program keahlian yang menjadi pilihannya. Misalnya, peserta 
didik pada program keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dapat membuat teks tentang 
cara memasang aki mobil. Pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, 
peserta didik dapat membuat teks prosedur tentang langkah-langkah merakit 
komputer. 

Pada tahap ini, guru juga bisa berkolaborasi dengan guru lain pada mata 
pelajaran yang bersangkutan untuk melakukan penilaian tentang kompetensi yang 
sejalan. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari penerapan literasi lintas 
kurikulum yakni menciptakan pembelajaran yang efisien. 

Keempat,  mengkaji hasil karya sendiri dengan meminta masukan teman dan 
memperbaikinya. Inilah pentingnya pembelajaran literasi yakni mengondisikan 
peserta untuk mampu bersosialisasi, memberi, dan menerima tanggapan dari 
temannya. 

Kelima, mempresentasikan hasil karya peserta didik melalui diskusi kelas. 
Dalam kegiatan ini, peserta didik berlatih mengemukakan pendapat di depan umum. 
Kegiatan ini dapat melatih mental mereka untuk berani berbicara dan 
mempertahankan gagasannya. 

Tahapan terakhir yakni menarik kesimpulan, memberi penguatan, dan 
memberikan informasi lebih lanjut oleh guru. Hal ini perlu dilakukan agar 
pembelajaran menjadi sangat bermakna dam semua tujuan dapat tercapai dengan 
baik. 

 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Kemampuan literasi pada awalnya adalah kemampuan membaca dan menulis. 
Saat ini maknanya sudah berkembang dan lebih kompleks. Mata pelajaran bahasa 
adalah penghela pengetahuan, maka bahasa Indonesia merupakan sarana penyampai 
ilmu pengetahuan. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia terutama membaca dan 
menulis, siswa dapat menguasai mata pelajaran yang lain. Keberhasilan belajar siswa 
sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa. Pengertian literasi dalam 
mata pelajaran bahasa Indonesia lebih dipumpunkan pada kemampuan informasi. 
Penerapan literasi lintas kurikulum dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
menengah kejuruan dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran Muatan Nasional (A), 
Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian 
(C2), dan Kompetensi Keahlian (C3). Alur pembelajaran dalam pembelajaran dapat 
menerapkan pendekatan saintifik (5M), pendekatan pedagogi genre (4M), dan 
pendekatan CICL (4K). 
Saran 

Berdasarkan simpulan di atas disarankan hal-hal berikut. Guru hendaknya 
terus berusaha keras untuk mewujudkan pembelajaran literasi lintas kurikulum dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia agar pembelajaran menjadi bervariasi dan penuh 
makna. Strategi pembelajaran lintas kurikulum pada pelajaran Bahasa Indonesia harus 
dilakukan dengan alur pembelajaran yang sesuai dan sarat dengan informasi global 
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yang dibutuhkan peserta didik. Penulis atau peneliti dalam bidang literasi disarankan 
untuk mengujicobakan strategi pembelajaran literasi lintas kurikulum di sekolah 
dengan memperhatikan konteks dan prinsip yang mendasari dijadikannya literasi 
sebagai basis pengembangan pembelajaran. 
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Abstrak: Pembahasan ini bertujuan  mendeskripsikan model menulis kerangka 
opini menggunakan Creative Problem Solving. Berdasarkan hasil pembahasan model 
inidilandasi oleh teori kognitif yaitu mengolah informasi. Model ini memiliki 
tujuh sintaks, yaitu (1) objective finding, (2) fact finding, (3) problem finding, (4) idea 
finding, (5) solution finding, (6) acceptance finding, dan (7) evaluation-reflction.. 

 
  Kata kunci: model pembelajaran, menulis, opini, creative problem solving. 
 
 

Teks merupakan unsur penting dalam pembelajaran bahasa berbasis teks. 
Pembelajaran bahasa berbasis teks menekankan keaksaraan dan menekankan 
kerangka kerja lisan ataupun lisan yang dihasilkan siswa (Madya, 2013:89). Berbagai 
macam teks menjadi acuan pembelajaran bahasa Indonesia pada berbagai macam 
jenjang.  

Teks opini adalah salah satu jenis teks yang menjadi materi pembelajaran siswa 
kelas X SMA. Teks opini dibahas pada Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum 
dalam Permendikbud 2016 Nomor 24 Lampiran 03. KD adalah pengetahuan, 
keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa (Sanjaya, 2008:171). 
Teks opini disebut pada poin 3.10 dan 4.10 dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
kelas XII. KD poin (4.10) dijelaskan sikap minimal yang harus terpenuhi, siswa 
mampu menyusun opini dalam bentuk artikel. KD tersebut mengacu pada 
keterampilan menulis siswa.  

Terdapat tiga tahap dalam menulis yaitu pra-menulis, menulis, dan pasca-
menulis. Tahap pra-menulis dan pasca-menulis kerap dilupakan oleh penulis. Karena 
kedua kegiatan tersebut semata dianggap sebagai pemanis kegiatan menulis. Salah 
satu cara menulis yang tulisan yang efektif adalah menentukan gagasan utama yang 
segar, jelas, dan terperinci, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk kalimat 
(Keraf, 2004:38). Kegiatan menentukan gagasan tersebut berada pada tahap 
pramenulis. 

Kegiatan inti tahap pramenulis adalah membuat kerangka karangan suatu teks. 
Kerangka karangan sangatlah penting karena merupakan rencana kerja yang memuat 
ketentuan pokok dan gagasan agar teratur dalam pengembangan dan pengurangan 
yang telah ditemukan penulis (Dalman, 2014:69). 

Creative Problem Solving (CPS) adalah salah satu jenis model pembelajaran 
berbasis masalah. Model pembelajaran ini sering digunakan pada pembelajaran sains. 
Namun, kekhasan sintaksnya bisa dimanfaatkan dalam proses menulis kerangka 
opini. Pengembangan model ini diharap bisa mencegah kesalahan dalam menulis 
opini yang sering dilakukan siswa kelas X SMA atau bahkan mahasiswa Jurusan 
Bahasa Indonesia dengan konsentrasi jurnalistik yang menempuh matakuliah menulis 
artikel dan opini. Keduanya sering melakukan kesalahan yang sama dalam menulis 
opini yaitu hanya menuangkan pendapat pribadi penulis tanpa solusi. 

                                                             
4 Firdausya Lana adalah mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri 
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Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini bertujuan untuk memaparkan (1) 
hakikat model menulis kerangka opini menggunakan CPS, (2) sintaks model menulis 
kerangka opini menggunakan CPS, (3) konteks pemakaian dan sarana pendukung, 
dan (4) contoh aplikasi model menulis kerangka opini menggunakan CPS. Penjelasan 
mengenai hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 
 
HAKIKAT MODEL CPS 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) landasan filosofis dan teoritis, 
(2) tujuan model menulis kerangka opini menggunakan CPS, (3) karakteristik model 
menulis kerangka opini menggunakan CPS, dan (4) kelebihan dan kelemahan model 
menulis kerangka opini menggunakan CPS. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut. 
 
Landasan Filosofis dan Teoretis 

Model ini diadaptasi dari model Creative Problem Solving yang disusun oleh 
Osborn-Parnes dan Karen Pepkin. Model ini merupakan salah satu pengembangan 
model pembelajaran berpikir dan berbasis masalah. Model pembelajaran ini dilandasi 
oleh teori kognitif yaitu mengolah informasi. Pemrosesan informasi menyatakan 
bahwa murid mengolah informasi, memonitoringnya, dan menyusun strategi 
berkenaaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori 
dan berfikir (Santrock, 2004:310). 

Sintak CPS versi Osborn-Parne dan Pepkin memiliki hakikat sama yaitu 
berupaya mengajak siswa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. 
Berdasar hal tersebutlah model ini cocok untuk proses pembuatan kerangka opini. 
Karena tujuan penulisan teks opini adalah menyampaikan gagasan berdasarkan isu 
teraktual disertai solusinya. 
 
Tujuan Model Menulis Kerangka Opini Menggunakan CPS 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. 
Tujuan dari model menulis kerangka opini menggunakan CPS adalah sebagai berikut. 
1) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir. 
2) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan yaitu KD menulis 

opini. 
3) Membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan menulis terutama 

kerangka opini. 
4) Memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang berfokus pada pengetahuan 

sekaligus tahap awal keterampilan menulis. 
 
Karakteristik Menulis Kerangka Opini Menggunakan CPS  

Model menulis kerangka opini menggunakan CPS merupakan model yang 
menekankan pada kemampuan menulis siswa secara individu. Model ini hanya 
berfokus pada kerangka teks opini karena dalam proses menulis tentunya akan ada 
pengembangan nalar melebihi proses pengolahan informasi berdasar fakta sekitar.   

Model ini adalah adaptasi dari CPS versi Osborn-Parne dan Pepkin. Versi 
Osborn-Parne memiliki enam sintak yang sering disingkat menjadi OFPISA (Objective 
Finding, Fact Finding, Problem Finding, Idea Finding, Solution Finding, Acceptance Finding). 
Versi Pepkin memiliki empat sintak yaitu Fact Finding, Idea Finding, Solution Finding, 
dan Evaluation. Versi Pepkin tidak ada sintak Objective Finding, Problem Finding, dan 
Accepantance Finding. Namun, versi Pepkin memiliki sintak evaluation.  
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Kelebihan dan Kelemahan Model Menulis Kerangka Opini Menggunakan CPS 
Setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kelemahan masing-

masing. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model menulis kerangka opini adalah 
sebagai berikut. 
Kelebihan Model Menulis Kerangka Opini 
1) Siswa aktif secara individu dalam pembelajaran. 
2) Siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif menggunakan rangsang 

informasi. 
3) Siswa mengembangkan kemampuan siswa untuk mengumpulkan data, 

mendefinisikan masalah, dan menemukan gagasan sebagai solusi dalam suatu 
permasalahan. 

 
Kelebihan Model Menulis Kerangka Opini 
1) Ketidaksiapan siswa menemui banyak informasi baru dengan skemata yang 

terbatas. 
2) Tidak cocok diterapkan untuk siswa kelas dasar. 
3) Pelaksanaannya membutuhkan waktu lama. 
 
SINTAKS MODEL MENULIS KERANGKA OPINI MENGGUNAKAN CPS 

Model menulis kerangka opini menggunakan CPS memiliki tujuh sintaks. 
Adapun sintaks beserta langkah-langkah model menulis kerangka opini adalah 
sebagai berikut. 

 
 

No. 
Sintaks  CPS Osborn-Parnes 

(1950) 
(Huda, 2014:298-300) 

CPS Pepkin (1963) 
(Pepkin, 2004:2-3) 

Adaptasi 

1 Objectiv
e 
Finding 

Mendiskusikan tujuan 
dan sasaran 
permasalahan 

- Peserta didik 
mendiskusikan tujuan 
dan sasaran 
permasalahan yang 
diajukan guru sebagai 
kerja kreatif. 

2 Fact 
Finding 
 

Mencari fakta yang 
berada di sekitar objek 
yang telah dipilih. 

Mencari fakta yang 
berada di sekitar objek 
yang telah dipilih 

Peserta didik mencari 
fakta yang berada di 
sekitar objek yang telah 
dipilih. 

3 Problem 
Finding 
 

Mendefinisikan 
permasalahan 

- Peserta didik 
mendefinisikan 
permasalahan yang 
sudah ditemukan. 

4 Idea 
Finding 
 

Mendaftar gagasan-
gagasan yang 
memungkinkan  

Mendaftar gagasan-
gagasan yang 
memungkinkan  

Peserta didik 
mendaftar gagasan-
gagasan yang 
memungkinkan untuk 
menyelesaikan 
permasalahan. 

5 Solution 
Finding 

Mempertimbangkan 
gagasan yang 

Mempertimbangkan 
gagasan yang 

Peserta didik 
mempertimbangkan 
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 berpotensi besar untuk 
menyelesaikan masalah. 

berpotensi besar untuk 
menyelesaikan 
masalah. 

gagasan yang 
berpotensi besar untuk 
menyelesaikan 
masalah. 

6 Accepta
nce 
Finding 
 

Mempertimbangkan 
cara baru secara kreatif 
untuk menyelesaikan 
masalah. 

- Peserta didik 
mempertimbangkan 
cara baru secara kreatif 
untuk menyelesaikan 
masalah. 

7 Refleksi 
dan 
Evaluasi 
 

 Menilai solusi yang 
diperoleh dan 
dibandingkan dengan 
permasalahan lain 
yang lebih kompleks  

Peserta didik 
melakukan evaluasi 
pada solusi yang telah 
dipilih dan 
dikembangkan 

 
 
 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 
Model ini bisa digunakan dalam pembelajaran produktif. Tidak hanya pembelajaran 
menulis, berbicara juga bisa. Konteks sosial pemakaian model ini adalah kelas yang 
homogen dan pasif. Guru yang menggunakan adalah guru Bahasa Indonesia yang 
memiliki aktualitas dalam mengikuti berita (isu) terkini. Sarana prasarana yang 
digunakan dalam model ini berupa akses internet atau berbagai jenis koran terbaru. 
 
CONTOH APLIKASI MODEL MENULIS KERANGKA OPINI 
MENGGUNAKAN CPS 
Kompetensi Dasar: 4.10  Menyusun opini dalam bentuk artikel  
Model menulis ini merupakan adaptasi dari model Creative Problem Solving  
 
No Sintaks Adaptasi Langkah Umum Pembelajaran  
1 Objective Finding 

Peserta didik mendiskusikan tujuan 
dan sasaran permasalahan yang 
diajukan guru sebagai kerja kreatif. 

Peserta didik menentukan tujuan 
pembelajaran menggunakan metode 
CPS 

2 Fact Finding 
Peserta didik mencari fakta yang 
berada di sekitar objek yang telah 
dipilih. 
 

Peserta didik mendata sebanyak 
mungkin isu-isu aktual sebanyak 
mungkin 
 

3 Problem Finding 
Peserta didik mendefinisikan 
permasalahan yang sudah ditemukan. 

Peserta didik mendiskusikan dengan 
teman sebangku isu yang 
berdasarkan fakta. 

4 Idea Finding 
Peserta didik mendaftar gagasan-
gagasan yang memungkinkan untuk 
menyelesaikan permasalahan. 
 permasalahn 

Peserta didik sebanyak mungkin 
mendata gagasan-gagasan yang 
memungkinkan menjadi 
penyelesaian masalah tersebut 

5 Solution Finding 
Peserta didik mempertimbangkan 

Peserta didik mereduksi solusi yang 
relevan pada konteks. Peserta didik 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

186 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

gagasan yang berpotensi besar untuk 
menyelesaikan masalah. 

memilih dua gagasan yang 
memungkinkan untuk 
dikombinasikan. 

6 Acceptance Finding 
Peserta didik mempertimbangkan cara 
baru secara kreatif untuk 
menyelesaikan masalah. 

Peserta didik mendefinisikan cara 
baru untuk menyelesaikan masalah. 

7 Refleksi dan Evaluasi 
Peserta didik melakukan evaluasi pada 
solusi yang telah dipilih dan 
dikembangkan 

Peserta didik melakukan evaluasi 
pada solusi yang telah ditemukan 
dengan fakta di lapangan. 

 
 
PENUTUP 

Model ini diadaptasi dari model Creative Problem Solving yang disusun oleh 
Osborn-Parnes dan Karen Pepkin. Model ini merupakan salah satu pengembangan 
model pembelajaran berpikir dan berbasis masalah. Model pembelajaran ini dilandasi 
oleh teori kognitif yaitu mengolah informasi.  
Model ini memiliki tujuh sintaks, yaitu (1) objective finding, (2) fact finding,(3) problem 
finding, (4) idea finding, (5)solution finding, (6) acceptance finding, dan (7) evaluation-Reflction. 

Konteks sosial pemakaian model ini adalah kelas yang homogen dan pasif. Guru 
yang menggunakan adalah guru Bahasa Indonesia yang memiliki aktualitas dalam 
mengikuti berita (isu) terkini. Sarana prasarana yang digunakan dalam model ini 
berupa akses internet atau berbagai jenis koran terbaru. 
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JENIS TINDAK TUTUR GURU DALAM PEMBELAJARAN 
DI SMK KATOLIK SANTO YUSUP BLITAR 

 
Fransisca Dike Desintya Dipta Sasmaya5 

Pascasarjana Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang 5 Malang 65145 

Surel: dikedds@gmail.com 
 
   

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis tindak tutur guru dalam 
pembelajaran. Tindak tutur guru memiliki jenis, maksud, dan tujuan tertentu serta 
menimbulkan pengaruh kepada mitra tutur. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik observasi dan simak-
catat. Hasil penelitian ini adalah terdapat lima jenis tindak tutur yang digunakan 
guru, yakni (1) tindak tutur asertif, (2) tindak tutur komisif, (3) tindak tutur direktif,  
(4) tindak tutur ekspresif, dan (5) tindak tutur deklaratif. 

 
Kata Kunci: tindak tutur, jenis tindak tutur, guru 

 
Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi dan digunakan dalam berbagai 
kegiatan/situasi, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut 
Sirait (2008:9), bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat digunakan dalam 
bentuk lisan dan tulisan yang dalam proses penyampaiannya melibatkan tiga 
komponen penting, yaitu pihak yang berkomunikasi, informasi yang dikemukakan, 
dan alat komunikasi. Pihak yang berkomunikasi meliputi penutur dan mitra tutur, 
informasi yang dikemukakan meliputi tuturan yang memiliki maksud dan tujuan 
tertentu, dan alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa.  

Pada kegiatan pembelajaran di sekolah tentu tak luput dari adanya peran 
utama seorang guru sebagai pemegang kendali situasi kelas. Guru menggunakan 
tuturan untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan siswa, seperti memberikan 
motivasi, nasihat, bertanya, memberikan pendapat, dan sebagainya. Tuturan yang 
dituturkan akan memunculkan daya pengaruh terhadap mitra tutur untuk melakukan 
sesuatu. Tuturan yang demikian disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur bukan 
peristiwa yang terjadi dengan sendirinya, melainkan memiliki fungsi, mengandung 
maksud, dan tujuan tertentu serta dapat menimbulkan pengaruh atau akibat pada 
mitra tutur. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Tarigan (1990:36) yang 
menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur, maka setiap ujaran atau ucapan 
tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu. Kedua belah pihak, yaitu penutur 
dan lawan tutur terlibat dalam suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. 
Tindak tutur selalu digunakan oleh guru dalam interaksi dengan siswa dalam 
pembelajaran.  

Berkomunikasi/berinteraksi dengan siswa SMK yang homogen, khususnya 
yang satu sekolah siswanya hanya berjenis kelamin laki-laki semua berbeda dengan 
siswa SMA yang siswanya tidak homogen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang 
jelas dan mudah dimengerti. Hal ini menjadi sebuah tuntutan bagi guru untuk bisa 
menuturkan tuturan yang jelas dan mudah dipahami siswa. Tuturan tersebut dapat 
berupa pujian, ucapan terima kasih, janji, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. 
Penggunaan tuturan guru kepada siswa SMK perlu diperhatikan karena menyangkut 
dengan pemahaman siswa tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik 

                                                             
5
 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang 
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untuk meneliti lebih jauh tentang tindak tutur guru yang diklasifikasikan menjadi dua 
topik yakni jenis tindak tutur dan fungsi tindak tutur guru dalam pembelajaran. 
Peneliti mengambil objek penelitian di SMK Katolik Santo Yusup Blitar karena 
sekolah tersebut adalah sekolah homogen yang siswanya berjenis laki-laki semua.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 
manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 
kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada 
situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) 
mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang diamati. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena 
penelitian ini mendeskripsikan jenis tindak tutur guru dalam pembelajaran di SMK 
Katolik Santo Yusup Blitar.  

Pada penelitian ini, peneliti menjadi instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti 
harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga dapat menganalisis dan 
mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah guru SMK Katolik Santo Yusup Blitar. Tuturan yang dituturkan oleh guru 
tersebut diperoleh data berupa kata-kata atau ucapan.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan 
teknik simak-catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada kajian 
analisis deskriptif dan analisis kontekstual. Nurastuti (2007:103) menjelaskan yang 
dimaksud dengan analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan merinci 
dan menjelaskan secara panjang lebar (menyeluruh) keterkaitan data penelitian dalam 
bentuk kalimat. Jadi, teknik analisis data secara deskriptif ini, peneliti benar-benar 
mengungkap masalah penelitian ini dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan 
memaparkan masalah penelitian tersebut. Analisis kontekstual adalah analisis yang 
diterapkan pada data dengan mendasarkan dan mengaitkan konteks (Rahardi, 
2009:36). Peneliti kemudian mengaitkan deskripsi atau paparan masalah tersebut ke 
dalam suatu bentuk kalimat, sehingga penelitian ini benar-benar jelas. Tentu tidak 
terlepas dari konteks yang mengambil latar dalam sebuah pembelajaran di kelas.  

Tahapan penelitian dimulai dari melakukan penyimakan tuturan guru kepada 
siswa, setelah itu mencatat atau membuat transkrip dari di tuturan tersebut. Data 
tuturan guru tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kartu data sesuai dengan 
klasifikasi tindak tutur pada teori pragmatik. Tahap terakhir, yaitu pendeskripsian data 
dengan menganalisis temuan jenis tindak tutur, penyimpulan data, dan menyusun 
laporan hasil penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikut pemaparan mengenai hasil penelitian jenis tindak tutur guru dalam 
pembelajaran di SMK Katolik Santo Yusup Blitar. 
Jenis Tindak Tutur Guru di SMK Katolik Santo Yusup Blitar 

Terdapat lima (5) jenis tindak tutur yang digunakan guru SMK Katolik Santo 
Yusup Blitar, yaitu tindak tutur asertif, komisif, direktif, ekspresif, dan deklarasi.  
 
Tindak Tutur Asertif 
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Searle (dalam Jumadi, 2010:66) menyatakan bahwa tindak tutur asertif adalah 
tindak tutur yang berfungsi untuk memberitahu orang-orang mengenai sesuatu. 
Berdasarkan identifikasi tindak asertif yang digunakan guru SMK Katolik Santo 
Yusup Blitar ditemukan tindakan menyatakan dan menyebutkan. Tindakan 
menyatakan dideskripsikan dalam contoh kutipan percakapan berikut. 
 

(1) Bangku-bangku depan masih banyak yang kosong.  
 

(Konteks: dituturkan guru ketika melihat banyak siswa yang memilih untuk 
duduk di bangku-bangku paling belakang). 

Contoh (1) merupakan tindakan menyatakan. Kutipan tersebut menunjukkan 
pernyataan guru yang menyatakan bahwa bangku-bangku depan masih banyak yang 
kosong. Siswa diharapkan untuk menempati bangku-bangku tersebut. 

Tindakan penyebutan dideskripsikan dalam contoh kutipan percakapan 
berikut.  

(2) Guru : Hari ini adakah yang tidak masuk? 
 Siswa : Ada, Bu. 
Guru : Pasti yang tidak masuk Aditya dan Dewa.  

 
(Konteks: dituturkan guru pada saat mengabsen siswanya di kelas dan 
mendapati ada dua anak yang tidak masuk) 

Contoh (2) merupakan jenis tindak tutur asertif dengan tindakan penyebutan. Dalam 
tuturan tersebut guru menyebutkan bahwa siswa yang tidak masuk pada hari itu 
adalah Aditya dan Dewa. 
 
Tindak Tutur Komisif 

Yule (2006:71) menyatakan tindak tutur komisif adalah jenis tindak tutur yang 
digunakan oleh penutur untuk membuat dirinya sendiri berkomitmen untuk 
melakukan tindakan tertentu di masa yang akan datang. Komisif mengekspresikan 
apa yang dimaksudkan oleh penutur. Berdasarkan identifikasi tindak komisif yang 
digunakan guru SMK Katolik Santo Yusup Blitar ditemukan tindakan berupa 
ancaman atau mengancam. Tuturan yang berisikan tindak mengancam dideskripsikan 
pada kutipan percakapan (3). 

(3) Ada apa ini kok ribut-ribut? Siapa yang berkelahi? Andre dan Deriko lagi? Sudah 
kelas XII masih saja berkelahi! Sekarang saling minta maaf. Kalau tidak saling 
memaafkan, akan saya panggil kedua orang tua kalian! 

 
(Konteks: dituturkan guru ketika mengetahui ada siswa yang tengah 
berkelahi). 

Kutipan (3) berisikan sebuah pernyataan ancaman yang dilakukan oleh penutur 
kepada mitra tutur. Dalam hal ini guru sebagai penutur mengancam kedua siswa yang 
tengah berkelahi. Guru mengancam apabila kedua siswa tersebut tidak mau saling 
memafkan, guru akan memanggil orang tua dari kedua siswa yang berkelahi tersebut. 
 
Tindak Tutur Direktif  

Searle (Chaer, 2010:29) mengemukakan tindak tutur direktif adalah tindak 
tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan 
tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, menyuruh, memohon, 
mengajak, menuntut, menyarankan, dan menantang. Dipertegas oleh Bach dan 
Harmish (Arifin dan Rani, 2000:206) yang mendefinisikan tindak tutur direktif 
sebagai tindak tutur yang mengekspresikan maksud penutur agar mitra tuturnya 
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melakukan sesuatu. Secara lebih rinci, Jumadi (2010:83) mengemukakan jenis tindak 
tutur direktif meliputi perintah, permintaan, larangan, persilaan, nasihat, dan 
pertanyaan. Contoh kutipan tindak tutur direktif menyuruh dideskripsikan pada 
kutipan berikut. 
 

(4) Ayo bajunya dimasukkan, Ageta. 
 

(Konteks: dituturkan ketika guru melihat ada salah satu siswanya yang dengan 
sengaja tidak mau untuk memasukkan bajunya, sehingga terlihat tidak rapi 
dalam memakai seragam sekolah). 

Kutipan (4) merupakan tuturan yang berisikan tindak direktif menyuruh. Dalam 
tuturannya, guru sebagai penutur menyuruh siswanya yang bernama Ageta untuk 
memasukkan bajunya agar terlihat rapi dalam memakai seragam sekolah. 
Tindak tutur direktif mengajak akan dideskripsikan pada kutipan (5) berikut ini. 

(5) Mari kita ke perpustakaan untuk mencari novel-novel yang akan kalian analisis! 
 

(Konteks: dituturkan guru saat mengajak siswanya untuk pergi ke 
perpustakaan). 

Tuturan (5) merupakan tindak tutur direktif yang berisikan tindakan mengajak. Pada 
tuturan tersebut, guru sebagai penutur mengajak siswanya untuk pergi ke 
perpustakaan dengan tujuan untuk mencari novel-novel yang akan dianalisis dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Contoh kutipan tindak tutur direktif berupa pertanyaan dideskripsikan pada 
kutipan berikut. 

(6) Guru : Pelajaran apa kok pada nongkrong di depan kelas begini? 
Siswa : Pelajaran jam kosong, Bu. Hahahaha. 
Guru : Lah,bukannya sekarang itu jadwalnya matematika, ya? 
Siswa : Iya Bu.  
Guru  : Siapa guru matematikamu? 
Siswa : Bu Agnes. 
Guru : Apa tidak diberi tugas? 
Siswa : Tidak Bu. 

 
(Konteks: Guru bertanya pada siswa yang sedang asyik nongkrong di depan 
kelas saat jam pelajaran berlangsung). 

Kutipan percakapan (6) merupakan tindak tutur direktif yang berisikan pertanyaan. 
Guru sebagai penutur mengajukan pertanyaan kepada siswa yang tengah asyik 
nongkrong di depan kelas terkait dengan jadwal pelajaran yang tengah ditempuh. Ada 
dua bentuk pertanyaan pada percakapan (6), yaitu dengan penanda apa, dan siapa yang 
menginginkan jawaban dari si mitra tutur. 
Tindak tutur direktif yang berisikan tindakan berinkuiri dapat dilihat pada kutipan 
berikut.  

(7) Guru : Soal ulangan ini Ibu buat masing-masing anak berbeda. 
Tahu maksudnya? 

Siswa : Saya tahu, Bu! 
Guru : Masih mau melakukannya? 

 
(Konteks: dituturkan guru ketika memberitahu siswanya bahwa soal ulangan 
tidak sama semuanya melainkan masing-masing anak berbeda soalnya).  

Tuturan (7) dituturkan oleh petutur, yaitu guru untuk menguji apakah siswa 
mengetahui maksud dibedakannya soal ulangan di masing-masing siswa. Pada awal 
percakapan guru bertanya kepada siswa tahu maksudnya? Kemudian siswa menjawab 
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saya tahu, Bu! Karena siswa menyatakan bahwa ia mengetahuinya, guru menguji siswa 
lagi terkait maksud dibedakannya soal ulangan di masing-masing siswa dengan 
tuturan masih mau melakukannya? Selanjutnya, tindak tutur direktif persyaratan yang 
ditemukan adalah memerintah. Tindak tutur direktif berupa tindakan memerintah 
dapat dilihat pada kutipan (8) berikut ini. 

(8) Satria, nilai tugas menulis proposalmu masih kosong. Ayo, segera diselesaikan. Ini adalah 
tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar! 

 
(Konteks: dituturkan guru saat mengetahui bahwa ada satu nilai tugas siswa 
yang masih kosong).  

Tuturan (8) merupakan jenis tindak tutur direktif persyaratan karena penutur 
mengharapkan mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan (8), guru 
sebagai penutur memerintah siswa untuk segera menyelesaikan tugasnya supaya 
nilainya tidak kosong.  
Tindak tutur direktif larangan yang ditemukan dalam tuturan guru di SMK Katolik 
Santo Yusup Blitar dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

(9) Hayo, kaos kakimu mana. Sekolah kok tidak pakai kaos kaki. Kaos kakinya dipakai 
dulu. Tidak boleh masuk ke kelas kalau belum memakai kaos kaki. 

 
(Konteks: dituturkan guru ketika mengetahui siswanya tidak memakai kaos 
kaki).  

Tuturan (9) merupakan tindak tutur direktif dalam bentuk larangan karena penutur 
mengharapkan mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan (9), guru secara 
langsung melarang siswa untuk tidak boleh masuk ke kelas apabila tidak memakai 
kaos kaki seperti yang sudah ditentukan dari pihak sekolah. Bentuk larangan dalam 
tuturan tersebut ditandai dengan tidak boleh. 
Tindak tutur direktif bentuk persilaan yang ditemukan dalam tuturan guru adalah 
mengizinkan. Tuturan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 
 

 (10) Siapa yang mau ke toilet, saya persilakan. Saya beri waktu lima menit untuk ke toilet. 
(Konteks: dituturkan guru sebelum pembelajaran dimulai) 

 
Tuturan (10) merupakan tindak tutur direktif persilaan karena memberikan 
kesempatan kepada mitra tutur untuk melakukan hal yang diinginkan. Dalam tuturan 
(10), guru mengizinkan siswanya untuk pergi ke toilet jika ada yang ingin ke toilet. 
Penanda persilaan yang digunakan penutur dalam tuturannya adalah kata silakan. 

Bagian tindak tutur direktif yang terakhir adalah tindak tutur direktif nasihat. 
Tindak tutur direktif nasihat bertujuan untuk memberikan nasihat atau pengarahan 
kepada mitra tutur. Berdasarkan identifikasi tindak tutur direktif nasihat dalam 
tuturan guru di SMK Katolik Santo Yusup Blitar ditemukan adanya tindakan 
menasihati. Tuturan dalam bentuk tindakan menasihati dapat dilihat pada tuturan 
berikut. 
 

(11) Coba buka topinya. Nah, rambutnya merah, kan? Tahu tidak kalau tindakan yang 
kamu lakukan ini menyalahi aturan sekolah? Kita itu diciptakan oleh Tuhan sudah 
sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi tidak perlu digonta-ganti. Rambutnya yang disemir 
merahlah, badan diberi tato,telinga ditindik, dan sebagainya. Apa itu menandakan anak 
yang berpendidikan dan mensyukuri ciptaan Tuhan?Tidak kan! 

 
(Konteks: dituturkan guru ketika melihat rambut siswanya yang dicat atau 
disemir warna merah) 
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Tuturan (11) merupakan tindakan menasihati yang dilakukan oleh guru karena dalam 
tuturannya guru memberikan pengarahan dan bimbingan pada mitra tutur terkait 
dengan kedisiplinan dan upaya mensyukuri ciptaan Tuhan. Pada tuturan (11), penutur 
memberikan nasihat kepada mitra tutur agar mensyukuri ciptaan Tuhan pada diri 
siswa tersebut. Tuturan guru tersebut juga memiliki maksud agar siswa tersebut 
segera mengubah warna rambutnya yang semula berwarna merah menjadi warna 
hitam yang selaras dengan gambaran Tuhan.  
 
Tindak Tutur Ekspresif 

Yule (2006:70) menyatakan bahwa tindak tutur ekspresif adalah jenis tindak 
tutur yang menyatakan apa yang dirasakan penutur. Kemudian Searle (Jumadi, 
2010:66) menyatakan bahwa dalam tindak tutur ekspresif tidak ada arah kesesuaian. 
Maksudnya, dalam melaksanakan suatu bentuk ekspresif, penutur tidak berusaha 
mendapatkan dunia yang sesuai dengan kata-kata atau kata-kata yang sesuai dengan 
dunia, tetapi memiliki anggapan adanya proposisi yang diekspresikan. 

Berdasarkan identifikasi tindak tutur ekspresif dalam tuturan guru di SMK 
Katolik Santo Yusup Blitar, ditemukan tindak ekspresi memuji dan berterima kasih. 
Tindak tutur ekspresif dalam tindakan memuji dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 
 

(12) Nilai ulanganmu bagus sekali. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Pertahankan ya! 
 

(Konteks: dituturkan guru saat membagikan hasil ulangan siswa). 

 
Tuturan (12) berisikan tindak tutur ekspresif memuji yang dilakukan oleh penutur. 
Dalam tuturan tersebut guru memuji siswa yang mendapatkan nilai tertinggi pada 
ulangan harian yang sudah selesai dilaksanakan. 
Tindak tutur ekspresif dalam tindakan berterima kasih dapat dilihat pada tuturan 
berikut ini. 

(13) Terima kasih ya, Dika. Sudah mau membantu Ibu membawakan buku-buku ini. 
 

(Konteks: dituturkan guru kepada siswa yang sudah membantu 
membawakan buku-buku ke ruang guru) 

Kutipan percakapan (13) merupakan tindak tutur eksprsif dalam tindakan berterima 
kasih karena dalam tuturan tersebut guru mengucapkan terima kasih kepada salah 
seorang siswa yang membantu membawakan buku-buku ke ruang guru.  
 
Tindak Tutur Deklararif 

Yule (2006:70) menyatakan tindak tutur deklaratif adalah jenis tindak tutur 
yang mengubah dunia melalui ujaran mereka. Kemudian, Searle (Chaer, 2010:30) 
menyatakan tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang dilakukan si petutur 
dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya yang baru), 
misalnya memutuskan, membatalkan, dan memberi maaf. Jadi, tindak tutur deklaratif 
adalah tindakan tutur yang menghubungkan isi proposisi dengan realitas yang 
sebenarnya. 

Berdasarkan identifikasi tindak tutur deklaratif yang ditemukan dalam tuturan 
guru SMK Katolik Santo Yusup Blitar, ditemukan tindak tutur membenarkan sesuatu 
yang dapat dilihat pada kutipan (14). 
 

(14) Siswa : Bu, bagaimana pembagian nilai di masing-masing soal ini? 
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Siswa : Masing-masing soal bobot nilainya 10 kan, Bu? 
Guru : Iya, tepat sekali. Jadi total nilainya 100. 

 
(Konteks: dituturkan guru ketika siswa mengetahui maksud dari apa yang 
sudah diberikan guru dalam bentuk lembar soal) 

 
Tuturan (14) merupakan tindak tutur deklaratif karena penutur berusaha 
menyampaikan realitas sebenarnya. Pada tuturan (14), penutur menggunakan tindak 
tutur deklaratif untuk membenarkan sebuah pernyataan. Guru sebagai penutur 
membenarkan pernyataan siswa yang mengatakan bahwa bobot nilai pada masing-
masing soal ulangan adalah 10. 
 
PENUTUP 

Penelitian kecil ini membahas satu masalah pokok, yaitu jenis tindak tutur 
guru dalam pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil identifikasi 
tindak tutur guru di SMK Katolik Santo Yusup Blitar, dapat disimpulkan ada lima 
jenis tindak tutur yang digunakan guru, yakni (1) tindak tutur asertif berupa 
pemberian pernyataan dan penyebutan; (2) tindak tutur komisif berupa ancaman; (3) 
tindak tutur direktif berupa permintaan, ajakan, pertanyaan, berinkuiri, perintah, 
larangan, persilaan, dan nasihat; (4) tindak tutur ekspresif berupa memuji, berterima 
kasih,; dan (5) tindak tutur deklaratif berupa membenarkan sesuatu. Dari penelitian, 
jenis tindak tutur direktif paling banyak digunakan oleh guru di SMK Katolik Santo 
Yusup Blitar.  

Penelitian ini dirasa jauh dari kata sempurna. Apabila dilihat dari isinya, 
sebenarnya masih ada banyak aspek atau bidang yang belum dibahas secara 
mendetail. Oleh karena itu, bagi peneliti lain atau pihak yang berminat untuk 
mengadakan penelitian tentang pragmatik, khususnya mahasiswa jurusan bahasa dan 
sastra Indonesia dapat melakukan penelitian sejenis dengan lebih mendetail.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan wujud dan kemenarikan produk 
hasil pengembangan berupa bahan ajar BIPA untuk tujuan komunikasi praktis. Wujud 
bahan ajar ini berupa buku cetak dengan konten informasi yang disajikan meliputi 
teks, percakapan, ilustrasi, tata bahasa, dan latihan-latihan yang dikembangkan secara 
terintegrasi dalam lima tema yang meliputi: (1) sopan santun, (2) aktivitas, (3) mari 
berbelanja, (4) keberagaman Indonesia, dan (5) demokrasi di Indonesia. Kemenarikan 
bahan ajar ini tampak dari dua aspek, yakni isi dan bentuk. Dari segi isi, integrasi 
informasi dan urutan penyajian memudahkan proses membaca dan mempelajari 
informasi, sedangkan dari segi bentuk, bahan ajar ini telah memenuhi prinsip 
kesederhanaan, keseimbangan, keutuhan, dan aksentuasi.  
Kata Kunci: BIPA, bahan ajar, komunikasi praktis. 

 
 

Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) memiliki kekhasan 
karena berkaitan dengan tujuan yang bervariasi. Berkaitan dengan hal tersebut, 
banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dengan 
berbagai tujuan. Berdasarkan studi pendahuluan terhadap pebelajar dari berbagai 
program yang ada di Universitas Negeri Malang  (CLS, Darmasiswa, In Country, IOP, 
Fulbright, Guan Gxie Normal University, Program Magang Universitas Yala Rajabhat, 
program In-Country Universitas Walailak-Thailand, dan BIPA Mandiri) pada Jurusan 
Sastra Indonesia, diketahui bahwa tujuan pembelajaran BIPA yang dilakukan sangat 
bervariasi, meliputi: (1) komunikasi praktis, (2) penelitian, (3) pariwisata, dan (4) 
kepentingan profesi.   

Keterampilan komunikasi praktis adalah salah satu tujuan yang cukup 
dominan menjadi latar pembelajaran BIPA di Indonesia. Para pebelajar 
menjadikannya sebagai tahap awal untuk meraih tujuan-tujuan spesifik tertentu 
seperti penelitian, pariwisata, dan profesi. Kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan masyarakat bahasa sasaran (bahasa Indonesia) sangat dibutuhkan untuk dapat 
meraih tujuan pembelajaran BIPA yang lebih spesifik. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Mulyana (2007:5—6) bahwa komunikasi sangatlah penting sebagai upaya konstruksi 
konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan 
manajemen stres. Jika komunikasi dengan baik dapat terjalin dengan masyarakat 
bahasa sasaran, maka tujuan-tujuan spesifik lainnya akan lebih mudah diraih.  

Pebelajar BIPA di Indonesia umumnya merupakan pebelajar usia dewasa. 
Birdsong (1999:1) menyebutkan bahwa ada karakteristik yang berbeda antara 
pebelajar bahasa kedua dengan rentang usia berbeda (anak-anak dan dewasa). 
Menurutnya, anak-anak normal memiliki akan mampu mencapai keterampilan 
berbahasa secara utuh, sedangkan orang dewasa akan memiliki capaian keterampilan 
berbahasa yang bervariasi dan hasil pembelajaran berupa keseteraan keterampilan 
berbahasa dengan penutur asli sangat jarang ditemukan. 

Keterampilan berbahasa secara utuh yang dimaksud dalam paparan Birdsong 
adalah keterampilan komunikasi yang setara dengan penutur asli. Pada pebelajar 
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dewasa, keterampilan tersebut jarang tercapai. Umumnya, pebelajar dewasa mampu 
mencapai kompetensi dan keterampilan yang berkenaan dengan tata bahasa dalam 
konteks pembelajaran lebih cepat dibandingkan anak-anak. Oleh karena itu, 
pembelajaran (klasikal) bagi pebelajar dewasa menjadi aktivitas yang cukup penting 
dan perlu diprogram secara seksama agar kompetensi dan keterampilan berbahasa 
dapat dicapai secara maksimal. 

Salah satu upaya optimalisasi aktivitas pembelajaran adalah dengan 
penyediaan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan pebelajar. Bahan ajar dalam 
pembelajaran BIPA umumnya dirancang mengikuti kurikulum untuk konteks kursus. 
Buku Sahabatku Indonesia yang ditulis Maesaroh, R dan Ellis Reni Artyana (2016) 
misalnya, dibuat khusus dalam beberapa unit untuk mengakomodasi kebutuhan 
pembelajaran BIPA sesuai level-level kompetensi dalam konteks kursus yang 
mengikuti aturan kategorisasi level standar CEFR. Selain itu, adapula bahan ajar yang 
dikembangkan Widodo, Susanto, dan Woods-Hunt (2011) yang berjudul Living 
Indonesian. Buku tersebut dirancang khusus untuk pebelajar BIPA level dasar. Bahasa 
yang digunakan dalam buku tersebut adalah bahasa Inggris. 

Berkaitan dengan bahasa pengantar yang digunakan dalam bahan ajar BIPA, 
tampaknya ada hal penting yang perlu dipertimbangkan. Pebelajar BIPA tentu tidak 
hanya berasal dari negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 
komunikasi. Pebelajar BIPA berasal dari berbagai Negara dengan latar belakang 
bahasa yang beragam. Keragaman asal negara menghasilkan kumpulan pebelajar 
dengan latar belakang bahasa pertama (B1) dan atau bahasa kedua (B2) yang berbeda-
beda. Hal ini membuat bahasa internasional (bahasa Inggris) tidak selalu mujarab 
menjadi bahasa pengantar pembelajaran. 

Keragaman latar belakang B1 dan atau B2 dari pebelajar BIPA dewasa perlu 
disikapi secara bijaksana, mengingat mereka tidak lagi berada dalam rentang usia kritis 
belajar bahasa. Salah satu sikap positif yang dapat diterapkan guna mengatasi 
problematika tersebut adalah menggunakan bahasa sasaran  sebagai bahasa pengantar 
pembelajaran. Penggunaan bahasa sasaran sebagai bahasa pengantar pembelajaran 
tentu saja perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kealamiahan perkembangan 
pemerolehan bahasa pada manusia (sederhana—kompleks dan konkret—abstrak, 
sesuai konsep Piaget, 2000). 

Sebagai bahasa pengantar (dalam konteks penelitian ini adalah bahasa 
Indonesia), bahasa sasaran digunakan dalam aktivitas pembelajaran secara langsung 
(tatap muka) dan tidak langsung (melalui media/sumber/bahan ajar). Dengan 
demikian, pengembangan media/sumber/bahan ajar dengan bahasa sasaran sebagai 
bahasa pengantar menjadi sangat penting untuk dilakukan.  

Berdasarkan beberapa hasil pengembangan bahan ajar BIPA yang telah 
dipublikasikan, tampak bahwa bahan ajar BIPA yang berorientasi pada tujuan spesifik 
dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar belum banyak dikembangkan. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengembangan bahan ajar yang 
berorientasi pada tujuan spesifik pembelajaran BIPA, khususnya komunikasi praktis. 
Fokus bahasan pada artikel ini meliputi wujud dan kemenarikan bahan ajar BIPA 
untuk tujuan komunikasi praktis.  
 
METODE PENELITIAN 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
pengembangan prosedural. Model prosedural dikembangkan oleh Dick dan Carey 
(dalam Mbulu dan Suhartono, 2004:73) dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi 
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tujuan pembelajaran, (2) melakukan analisis pembelajaran, (3) mengidentifikasi 
tingkah laku masukan, (4) merumuskan tujuan khusus pembelajaran, (5) 
mengembangkan butir-butir tes, (6) mengembangkan bahan pembelajaran, (7) 
mengembangkan bahasa ajar, (8)  melaksanakan evaluasi formatif, (9) melakukan 
revisi produk pengembangan.  

Model prosedural merupakan model penelitian yang berorientasi pada 
pemaparan tahapan penelitian secara deskriprif. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deksriptif kualitatif. Secara umum, tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri atas 
tiga bagian, yakni tahap prapengembangan, pengembangan, dan pascapengembangan. 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dijabarkan dalam tiga tahapan 
utama, yakni prapengembangan, pengembangan, dan pascapengembangan. Pada 
masing-masing tahapan utama terdapat rincian tahapan yang dijabarkan sebagai 
berikut. 
 
Tahap Prapengembangan 

Pada tahapan prapengembangan, hal yang dilakukan adalah persiapan. Persiapan 
ini meliputi beberapa tindakan, yakni melakukan reviu terhadap penelitian lain yang 
berkaitan, merancang tahap pembuatan produk, mengumpulkan data berupa materi 
dari berbagai sumber, mendesain produk, menentukan rancangan instrumen 
penelitian dan uji validitas, melakukan uji validitas instrumen penelitian, membuat 
bagan kebutuhan dan tahapan pelaksanaan penelitian. Secara garis besar, pada 
tahapan ini hal yang dilakukan adalah membuat prototipe teoretis penelitian. 

 
Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan, secara umum hal yang dilakukan adalah pembuatan 
produk berdasarkan prototipe teoretis. Pertama, mengumpulkan atau membuat 
esensi materi. Kedua, melakukan proses produksi dengan menyatukan seluruh 
komponen. 

 
Tahap Pascapengembangan 

Tahap pasca pengembangan merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini. 
Secara umum tahapan ini dilakukan dengan prosedur uji coba/validitas produk dan 
revisi. Secara rinci tahapan pelaksanaan tahap pascapengembangan adalah melakukan 
uji validitas produk oleh tim ahli, melakukan uji validitas esensi materi oleh tim ahli, 
melakukan uji lapangan, menyebarkan angket terbuka dan wawancara terkait 
komentar pebelajar dan guru BIPA (dalam uji lapangan) terhadap produk hasil 
penelitian, melakukan konsultasi dengan tim ahli, melakukan revisi, dan membuat 
produk akhir. 

 
Data dalam proses pengembangan diperoleh dari hasil analisis kebutuhan, 

materi-materi yang relevan, modifikasi kurikulum, serta buku teks yang relevan. Selain 
itu, terdapat pula data verbal hasil uji validasi produk dari pakar dan praktisi BIPA. 
Instrumen pengumpulan data diklasifikasikan menjadi dua bagian, untuk fokus 
bahasan pertama yakni wujud produk hasil penelitian, instrument yang digunakan 
adalah angket penilaian produk untuk mendapatkan penilaian produk awal dari ahli 
dan guru/praktisi BIPA. Pada fokus bahasan kedua,  instrumen yang digunakan 
berupa angket tentang penilaian terhadap kemenarikan produk dari ahli dan 
guru/praktisi BIPA. 
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HASIL PENELITIAN 
Wujud Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Komunikasi Praktis 

Penelitian ini menghasilkan draft bahan ajar BIPA yang telah divalidasi oleh 
pakar dan praktisi BIPA. Bahan ajar yang dihasilkan ditujukan bagi pebelajar pemula. 
Substansi informasi dalam bahan ajar ini diklasifikasikan dalam lima bagian yang 
disebut dengan ―pelajaran‖. Pelajaran 1 berisi informasi mengenai sopan santun 
masyarakat Indonesia. Panjang bagian ini adalah 38 halaman dengan substansi berupa 
teks, percakapan, latihan, dan ilustrasi/gambar-gambar yang relevan dengan topik 
sopan santun. Bagian latihan mendominasi konten informasi pada pelajaran 1.  

Pelajaran 2 bertema ―aktivitas‖. Bagian ini berisi informasi mengenai aktivitas-
aktivitas yang umum dilakukan masyarakat Indonesia serta aktivitas yang mungkin 
akan dihadapi oleh para pebelajar BIPA untuk kepentingan komunikasi praktis di 
Indonesia.  Tujuan pembelajaran pada bagian 2 meliputi: (1) menjelaskan aktivitas 
yang dilakukan di rumah oleh seseorang baik secara lisan maupun tulis, (2) 
menjabarkan aktivitas yang dilakukan di luar rumah oleh seseorang baik secara lisan 
maupun tulis, (3) mendeskripsikan aktivitas di hari libur oleh seseorang baik secara 
lisan maupun tulis, (4) menjelaskan tentang tata bahasa, dan (5) memberikan evaluasi 
untuk memantapkan materi yang telah dipelajari.  

Bagian ini berisi beragam teks, percakapan, ilustrasi, tata bahasa, dan latihan-
latihan. Unsur yang paling dominan adalah latihan. Beberapa teks yang disajikan 
menunjukkan konteks budaya Indonesia. Berikut ini merupakan halaman pertama 
pelajaran 2. Panjang halaman bagian ini adalah 46 halaman.  

Sebagaimana informasi yang disajikan pada pelajaran 1 dan 2, pada pelajaran 3, 
unsur yang paling dominan dimunculkan adalah latihan-latihan. Adapun tujuan 
pembelajaran pada bagian ini meliputi: (1) pebelajar mampu menggunakan bahasa 
Indonesia untuk keperluan berbelanja, (2) pebelajar mampu menulis pengalamannya 
tentang kegiatan berbelanja, (3) mampu berinteraksi dengan lancar dengan penutur 
asli bahasa Indonesia, dan (4) mampu menghasilkan suatu karangan rinci dengan 
menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari topik yang dibahas.  

Pada pelajaran 4, informasi yang disajikan berupa teks eksplisit, ilustrasi, dan 
latihan-latihan yang bertemakan keberagaman di Indonesia. Tujuan pembelajaran 
pada bagian ketiga ini adalah (1) pebelajar mampu menggunakan bahasa Indonesia 
untuk mengungkapkan perasaan terhadap makanan Indonesia, (2) pebelajar mampu 
menulis pengalamannya tentang kegiatan pengenalan dan pemahaman budaya 
Indonesia, (3) mampu berinteraksi dengan lancar dengan penutur asli bahasa 
Indonesia, dan (4) mampu menghasilkan suatu karangan rinci dengan menjelaskan 
kelebihan dan kekurangan dari topik yang dibahas. Pembahasan atau substansi pada 
bagian ini sangat terfokus pada aspek budaya di Indonesia. Keragaman budaya, suku, 
ras, dan agama disajikan sebagai wujud Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana bagian-
bagian sebelumnya, bagian ini juga didominasi unsur latihan.  

Pelajaran 5 bertema ―Demokrasi di Indonesia‖. Pada bagian ini dijabarkan 
secara tidak langsung informasi mengenai kekhasan konsep demokrasi yang 
diterapkan di Indonesia. Terdapat tiga tujuan pembelajaran pada bagian ini, yaitu: (1) 
mengenal demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia, (2) memahami 
pemilihan dan diskusi yang ada di Indonesia, dan (3) menghormati pendapat orang 
lain. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, pada bagian ini juga didominasi latihan-
latihan komunikasi praktis berkaitan dengan empat keterampilan berbahasa. 

Pelajaran 5 merupakan bagian substansial terakhir dalam draft bahan ajar ini. 
Bagian berikutnya adalah pelengkap, yakni glosarium. Glosarium dicantumkan dalam 
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7 halaman dengan kosakata-kosakata sulit yang termuat di dalam masing-masing 
pelajaran/subbagian bahan ajar. Hal ini disusun untuk memudahkan pebelajar 
menemukan makna kata sulit yang dipelajarinya. Selain glosarium, bahan ajar ini juga 
dilengkapi dengan daftar rujukan untuk memudahkan pembaca/pebelajar melacak 
informasi primer yang menjadi rujukan dalam pengembangan produk penelitian ini. 
Berikut ini adalah gambar bagian awal dari glosarium yang merupakan pelengkap 
informasi di dalam bahan ajar.  
 
Kemenarikan Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Komunikasi Praktis 

Berdasarkan hasil uji validasi terhadap satu orang pakar BIPA dan dua praktisi, 
draft bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan menarik. 
Kemenarikan draft bahan ajar dilihat dari dua aspek, yakni substansi dan bentuk. Dari 
aspek substansi, bahan ajar ini dinyatakan menarik karena beberapa hal. Pertama, 
bahan ajar ini memuat informasi yang bersifat terintegratif /tidak parsial. Informasi 
berkenaan dengan aktivitas komunikasi praktis, tata bahasa, dan hal-hal lainnya 
dirancang berurutan dan dan terkait satu sama lain—tidak disajikan secara terpisah.  

Kedua, substansi informasi dalam bahan ajar ini disajikan dalam bahasa 
sederhana yang mudah dipahami bahkan oleh pebelajar BIPA level dasar. Informasi, 
kosakata, dan latihan disusun secara progresif untuk memberikan efek peningkatan 
keterampilan berbahasa secara bertahap untuk tujuan komunikasi praktis.  

Ketiga, pembagian teks, percakapan, ilustrasi, dan latihan sangat sesuai dengan 
kebutuhan pebelajar BIPA. Dominasi unsur latihan menjadi salah satu keunggulan 
draft bahan ajar ini, karena untuk kepentingan komunikasi praktis, dominasi latihan 
sangat dibutuhkan.  

Keempat, substansi bahan ajar ini lengkap. Artinya, unsur-unsur keterampilan 
berbahasa yang dimunculkan dalam draft bahan ajar ini berimbang antara menyimak, 
membaca, menulis, dan berbicara.  

Hasil uji validasi menunjukkan bahwa kemenarikan bahan ajar dari segi bentuk 
sudah tampak. Ilustrasi yang dimunculkan sudah bervariasi, mulai dari ilustrasi 
realistis dan rekaan dalam bentuk desain-desain sesuai substansi informasi yang 
disajikan. Penggunaan warna yang variatif tetapi tetap dalam satu tema juga 
menghasilkan kemenarikan dan kenyamanan dalam membaca bahan ajar. Namun, 
yang disayangkan adalah ketebalan bahan ajar yang dihasilkan. Menurut validator, 
apabila bahan ajar dirancang tidak terlalu tebal, akan memudahkan pebelajar untuk 
mempelajari informasi di mana saja dan kapan saja. Aspek kepraktisan dalam bahan 
ajar ini perlu diperhatikan.  
 
PEMBAHASAN 
Wujud Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Komunikasi Praktis 

Hasil penelitian ini berwujud draft bahan ajar yang dikembangkan secara 
sistematis dengan substansi informasi sesuai tujuan komunikasi praktis bagi pebelajar 
BIPA, khususnya di level dasar. Konten informasi yang disajikan meliputi teks, 
percakapan, ilustrasi, tata bahasa, dan latihan-latihan yang dikembangkan secara 
terintegrasi dalam lima tema yang meliputi: (1) sopan santun, (2) aktivitas, (3) mari 
berbelanja, (4) keberagaman Indonesia, dan (5) demokrasi di Indonesia.  

Menurut Hernawan, Permasih, dan Dewi (2012) bahan ajar merupakan 
komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada pebelajar. 
Bentuk pesan pada komponen ini dapat bervariasi. Ada yang berbentuk 
fakta/konsep, kaidah, prosedur, problema, dan sebagainya. Hal yang perlu 
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diperhatikan adalah keutuhan bahan ajar yang merupakan hasil penerjemahan silabus 
atau kurikulum. Produk hasil penelitian ini telah dirancang memenuhi definisi yang 
dikemukakan Hernawan, Pernasih, dan Dewi tersebut. Konsep unity atau keutuhan 
ditonjolkan dengan integrasi informasi secara tematik dalam lima tema utama yang 
telah disebutkan sebelumnya. 

Hernawan, Permasih, dan Dewi (2012) juga menyebutkan bahwa tenaga 
pendidik yang profesional harus memahami konteks pembelajaran dan kebutuhan 
pebelajar. Hal itu berpengaruh terhadap pilihan strategi pembelajaran, pengelolaan 
kelas, pemilihan bahan ajar, media, serta alat evaluasi yang akan digunakan dalam 
pembelajaran.  

Berdasarkan sasaran pebelajar yang termasuk dalam kategori dewasa (pada 
umumnya), bahan ajar ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
pembelajaran berdasarkan konsep Brundage dan Macheracher (dalam Nunan, 
1999:15) berikut. 
1) Pebelajar dewasa menganggap belajar melalui pengalaman (pribadi) langsung atau 

pengalaman orang lain merupakan pola pembelajaran yang lebih baik. 
2) Pembelajaran terbaik bagi para pebelajar dewasa adalah saat mereka dilibatkan 

dalam mengembangkan tujuan pembelajaran yang aktual dan sesuai dengan 
konsep diri mereka.  

3) Pebelajar dewasa mampu menemukan dan mengembangkan cara untuk fokus, 
mendapatkan, dan memproses informasi. Hal ini mengacu pada gaya belajar 
masing-masing. 

4) Pebelajar dewasa lebih merespon/bereaksi terhadap semua pengalaman yang 
dilihat dibandingkan yang disampaikan oleh guru. 

5) Pebelajar dewasa mengikuti aktivitas pembelajaran dengan mengorgani-sasikan 
serangkaian  deskripsi dan perasaan tentang mereka, yang memengaruhi proses 
pembelajaran. 

6) Pebelajar dewasa lebih berkonsentrasi pada bagaimana cara mereka mengubah 
arah konsep diri yang ideal dibandingkan dengan mengikuti standard dan sasaran 
yang ditetapkan oleh orang lain. 

7) Pebelajar dewasa enggan belajar saat diberi rangsangan berlebih atau saat sedang 
mengalami kegelisahan/stres. 

8) Pebelajar dewasa yang dapat mempelajari beberapa informasi sekaligus dapat 
belajar bagaimana cara menjadi pebelajar yang produktif. 

9) Pebelajar dewasa akan belajar dengan sangat baik apabila substansi materi relevan 
dengan pengalaman masa lalu atau fokus yang mereka jalani saat ini dan proses 
pembelajaran yang dilalui relevan dengan fakta (pengalaman hidup). 

10) Pebelajar dewasa akan belajar dengan sangat baik ketika informasi baru 
disampaikan melalui aktivitas indrawi yang bervariasi dengan pengulangan 
informasi yang memadai dan variasi tema untuk menunjukkan kemungkinan 
kemunculan informasi yang sama dalam berbagai pola/bentuk. 

Dari 10 prinsip yang dikemukakan Brundage dan Macheracher tersebut, 
diketahui bahwa aktualitas, faktualitas, dan pelibatan diri pebelajar menjadi tiga hal 
prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran BIPA (bagi 
pebelajar dewasa). Aktualitas, faktualitas, dan pelibatan diri pebelajar secara aktif 
perlu dimunculkan dalam semua ranah dan aspek pembelajaran, termasuk bahan ajar, 
materi, media, dan strategi pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran BIPA akan 
lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik pebelajar dewasa. 
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Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini telah dirancang untuk 
mengarahkan pendidik/guru dan pebelajar, belajar dalam konteks tertentu dengan 
media dan instrumen evaluasi yang telah tersedia di dalam bahan ajar. Meskipun 
demikian, tentu saja pendidik/guru dapat memanfaatkan instrumen evaluasi atau 
media sesuai dengan rancangan masing-masing.  

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun bahan ajar BIPA untuk 
kepentingan komunikasi praktis ini merupakan hasil modifikasi pendekatan 
struktural. Menurut Ghazali (2010:94) pendekatan struktural menyajikan bahasa 
kepada pebelajar secara bertahap dari struktur, struktur yang sederhana terlebih 
dahulu diperkenalkan, baru berkembang secara progresif menuju struktur yang 
kompleks. Secara substansial, tidak hanya bahasa yang diperkenalkan secara 
sederhana—kompleks dalam bahan ajar ini, tetapi juga informasi lain dan latihan-
latihan dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, hingga yang kompleks. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar pebelajar mengalami peningkatan keterampilan 
berbahasa secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut akan mengarahkan 
pemahaman secara perlahan hingga materi dan latihan-latihan yang dilakukan tidak 
hanya tersimpan di memori kerja tapi juga di memori jangka panjang pebelajar. 

Teks-teks yang dimuat dalam bahan ajar ini meliputi teks wacana tentang 
berbagai tema dan percakapan. Dua jenis teks ini sengaja dipilih untuk kepentingan 
komunikasi praktis, khususnya pada teks jenis percakapan. Teks jenis percakapan 
dianggap penting karena mewakili komunikasi lisan yang akan dihadapi oleh 
pebelajar. Sebagaimana yang dikemukakan Zimmerman, Owen, dan Seibert (1977:8) 
skemata—tidak hanya skemata bahasa—sangat memengaruhi level kompetensi 
seseorang dalam berkomunikasi, meskipun tujuan komunikasi bagi masing-masing 
orang sangatlah bervariasi. Teks-teks percakapan yang dipaparkan dalam bahan ajar 
ini pada dasarnya bertujuan membangun skemata pebelajar agar pada saat 
menghadapi konteks percakapan dengan tema serupa, pebelajar telah memiliki 
pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menimpali 
pernyataan, serta membuat pernyataan dan atau pertanyaan balikan.  

Selain untuk kepentingan membangun skemata Wallace (1992) menyatakan 
bahwa sebuah teks dapat dimanfaatkan untuk (1) sarana mengajarkan struktur dan 
kosakata bahasa tertentu, (2) pemberian peluang meningkatkan strategi tertentu 
dalam membaca, (3) cara menyajikan konteks supaya lebih dikenal dan menarik, (4) 
cara menyajikan konteks budaya dan pesan sosial, serta (5) menciptakan suasana agar 
pebelajar dapat melatih keterampilan berbahasanya. Teks-teks yang disajikan dalam 
bahan ajar ini juga telah dipilih dan disusun untuk memenuhi kegunaan-kegunaan 
tersebut. Teks yang dimunculkan dalam bahan ajar sengaja dipilih untuk mewakili 
konsep-konsep budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain itu, sesuai dengan 
tahap-tahap pembelajaran dengan urutan seder-hana kompleks, teks-teks tersebut 
disajikan secara bertahap pula mulai dari teks yang secara struktur kebahasaannya 
sederhana, hingga kompleks.  

Selain teks, bagian lain yang menjadi unsur substansial dalam bahan ajar ini 
adalah latihan-latihan. Latihan yang dimanfaatkan pula sebagai instrumen penilaian 
ini dirancang serupa dengan teks-teks yang dimunculkan, yakni mengikuti pola 
sederhana—kompleks. Bentuk latihan yang dimunculkan antara lain: (1) soal-soal 
untuk menguji hasil membaca pemahaman, (2) soal-soal berupa kalimat rumpang 
yang harus diisi oleh pebelajar, (3) soal uraian, (4) soal mengarang/menulis paragraf, 
(5) soal mencocokkan kata, (6) memaknai kata-kata sulit, (7) menyusun struktur 
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kalimat, (8) membuat kalimat dengan kosakata tertentu, (9) membuat percakapan, 
dan (10) mengembangkan teks sesuai ide kreatif pebelajar.  

Menurut Gronlund (1981) penilaian adalah istilah umum yang melibatkan 
semua rangkaian prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 
hasil belajar pebelajar. Konsep tersebutlah yang menjadi patokan pengembangan 
latihan-latihan dalam bahan ajar BIPA untuk komunikasi praktis. Bentuk-bentuk 
latihan yang dimunculkan dalam bahan ajar merupakan konsep yang disusun secara 
sistematis dan progresif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar para pebelajar 
asing yang belajar bahasa Indonesia untuk tujuan komunikasi praktis. 

 
Kemenarikan Bahan Ajar BIPA untuk Tujuan Komunikasi Praktis 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahan ajar ini 
masuk dalam kategori menarik dari segi substansi dan bentuk. Dari segi substansi, 
kemenarikan bahan ajar terwakili melalui (1) integrasi informasi, (2) kesederhanaan 
bahasa—mempermudah pemahaman, (3) dominasi unsur latihan, dan (4) 
kelengkapan substansi.  

Secara substansial, hasil penelitian ini telah dirancang untuk memenuhi proses 
belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran BIPA untuk komunikasi praktis. Menurut 
Ghazali (2010) proses belajar yang dimaksud adalah sejumlah langkah yang perlu 
dilakukan secara berurutan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan materi bahasa 
sesuai tujuan umum pembelajaran dan tujuan spesifiknya. Proses belajar yang 
terkandung di dalam bahan ajar ini tercermin dalam organisasi dan urutan materi 
yang memenuhi tujuan pembelajaran BIPA untuk komunikasi praktis. Urutan antara 
materi kebahasaan dan latihannya disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan 
komunikatif yang diperlukan pebelajar. 

Menurut Schunk (2012:77—78) penguasaan dan penggunaan bahasa 
merupakan aktivitas yang terkoordinasi. Koordinasi tersebut melibatkan pikiran dan 
panca indera. Hubungan koordinasi spesifik ditunjukkan dengan aktivitas 
membaca—menulis, menyimak—berbicara, menyimak—menulis, membaca—
berbicara, berpikir—menyimak, berpikir—membaca, berpikir—menulis, dan 
berpikir—berbicara. Dalam konteks komunikasi praktis, pada dasarnya hubungan 
koordinasi ini tampak dari aktivitas produksi, baik lisan maupun tulis. Hal tersebut 
telah termuat dalam bahan ajar yang dikembangkan dengan konsep integrasi 
informasi. Bahan ajar yang disusun juga mengarahkan pebelajar melakukan aktivitas 
optimalisasi koordinasi yang melibatkan pengalaman indrawi dan pikiran.     

Pengalaman indrawi dan pikiran dalam konteks bahan ajar ini tidak hanya 
diwujudkan melalui aspek substansial tetapi juga bentuk. Dari segi bentuk, bahan ajar 
ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip estetis yang dapat 
meningkatkan koordinasi pikiran dan pengalaman indrawi, khususnya pengalaman 
visual.  

Bahan ajar ini dikembangkan berdasarkan lima prinsip utama desain grafis yang 
dikemukakan Sitepu (Tanpa Tahun), yaitu (1) kesederhanaan, (2) keseimbangan, (3) 
kesatuan, (4) penekanan/ aksentuasi, dan (5) irama/repetisi. Kesederhana bentuk 
yang ditonjolkan dalam bahan ajar ini meliputi warna, ilustrasi, dan tata letak. Teknik 
pewarnaan yang digunakan adalah teknik pemilihan warna berdasarkan gradasi warna 
utama, yakni hijau. Berikut ini disajikan contoh gambar dari salah satu halaman bahan 
ajar.  
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Gambar 1: Dominasi Warna Hijau dan Gradasinya Tampak Pada Layout dan Ilustrasi  

 
Pada gambar 1 terlihat kesederhanaan pemilihan warna dan penyesuaian 

ilustrasi dengan tema warna yang dipilih (menunjukkan prinsip keseimbangan). Selain 
sederhana dan seimbang, prinsip kesatuan juga telah terlihat dalam bahan ajar yang 
dikembangkan. Kesatuan dari segi bentuk tersebut terwujud dalam urutan tatanan 
informasi yang termuat dalam tema-tema utama. Tema-tema utama tersebut 
tercantum dengan istilah ―pelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5‖ secara konsisten.  

Aksentuasi bentuk dalam bahan ajar ini tampak melalui repetisi warna tematik 
gradatif yang digunakan nyaris di seluruh bagian (halaman awal pelajaran, teks, 
percakapan, dan latihan-latihan). Meskipun demikian, pada bagian-bagian tertentu 
terdapat penekanan penggunaan variasi warna yang sesuai dengan substansi 
informasi—misal: aspek budaya dengan ilustrasi rumah/pakaian adat. Hal tersebut 
dapat diamati melalui gambar berikut. 

 

 
Gambar 2. Contoh Penggunaan Variasi Warna pada Ilustrasi 
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Abstrak: Penurunan kualitas moral tengah menjangkiti siswa. Salah satu upaya 
untuk mengatasi krisis moral ialah mengoptimalkan bidang pendidikan, 
khususnya pembelajaran cerita rakyat. Cerita rakyat mengandung kearifan lokal 
dan nilai-nilai moral yang baik untuk siswa sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai media pendidikan karakter. Untuk membentuk literasi moral pada 
siswa, seorang guru harus menyajikan pembelajaran dengan empat tahapan, 
yaitu (1) tebak sifat, (2) kontrol diri, (3) pecah kasus, dan (4) ungkap rasa. 
 
Kata Kunci: kearifan lokal, cerita rakyat, literasi 

 
 

Dewasa ini penurunan kualitas moral tengah menjangkiti siswa di Indonesia. 
Perilaku-perilaku seperti kebiasaan bolos sekolah, merokok, mencuri, melawan guru, 
berkelahi dan tidak patuh pada orang tua tidak sepantasnya dilakukan oleh siswa. 
Menurut Patinus, Parwadi, dan Donatianus (2014:1) kondisi demikian terjadi juga di 
kalangan siswa-siswi SMP Negeri 07 Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila 
Kabupaten Landak. Fakta-fakta tersebut tentu sangat memprihatinkan, padahal 
bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang beretika dan berbudi luhur. Bangsa 
Indonesia memiliki nilai-nilai karakter yang tercermin dari tradisi dan adat istiadat 
yang dianut masyarakatnya hingga saat ini. Nilai-nilai inilah dalam lokalitas setempat 
menjadi landasan moral sebagai pedoman hidup di masyarakat.  

Salah satu upaya untuk mengatasi merosotnya moral siswa ialah 
mengoptimalkan bidang pendidikan. Pendidikan karakter dapat diajarkan secara 
terpadu melalui semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia. 
Mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi pintu masuk dalam penanaman nilai-
nilai kearifan lokal, khusunya pada materi cerita rakyat. Menurut Amir (2013:21—22) 
cerita rakyat menyimpan kearifan lokal, kecendekian tradisional, pesan-pesan moral, 
dan nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, cerita rakyat dapat menjadi sarana 
komunikasi untuk membentuk karakter siswa, karena memuat pesan-pesan moral 
sesuai konteks sosial, agama, dan lingkungan masyarakat Indonesia.  

Melalui pembelajaran cerita rakyat, siswa dilatih untuk meningkatkan 
kepekaan empatinya dengan meneladani pesan moral yang tergambar pada setiap 
karakter tokoh. Akan tetapi, dikhawatirkan pesan-pesan moral yang didapat oleh 
siswa hilang seketika bila hanya membaca cerita rakyat saja. Oleh karena itu, siswa 
perlu menuangkan pesan-pesan moral yang didapatnya dari cerita rakyat ke dalam 
bentuk tulisan. Upaya semacam ini dilakukan agar siswa meningkatkan tingkat 
kemahirwacanaan atau literasi. 

Literasi pada dasarnya ialah kemampuan membaca, berpikir, dan menulis. 
Sebagaimana pendapat Soeyono (2011:3) yang menyatakan literasi adalah kegiatan 
membaca-berpikir-menulis. Penerapan literasi dalam pembelajaran cerita rakyat yakni 
siswa membaca cerita rakyat dalam upaya memahami nilai-nilai moral. Selanjutnya, 
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siswa diajak untuk melakukan kegiatan menulis. Melalui makalah ini penulis bertujuan 
untuk menyajikan sebuah alternatif pembelajaran cerita rakyat dengan menggali 
kearifan lokal untuk membentuk literasi moral untuk siswa SMP.  
 
KEARIFAN LOKAL DALAM CERITA RAKYAT 

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering disebut sebagai local wisdom. Secara 
etimologi, istilah wisdom dapat diartikan sebagai ‗kearifan atau kebijaksanaan‘, 
sedangkan lokal secara spesifik menunjuk pada suatu daerah setempat. Dalam 
pengertian ini, kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai kemampuan 
seseorang dalam berperilaku atau bersikap dengan menggunakan akal budinya di 
daerah setempat. Sejalan dengan Ridwan (2007:2-3) yang mengatakan kearifan lokal 
atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan 
menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, 
objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Nilai kearifan lokal sangat 
khas dan melekat di suatu masyarakat, sebab melalui proses panjang sejak keberadaan 
suatu masyarakat. 

Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dan berkembang di masyarakat. 
Sebagaimana pendapat Nurgiyantoro (2010:165) yang menyatakan cerita rakyat 
adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang secara turun temurun 
dalam masyarakat pada masa lampau sebagai sarana untuk memberikan pesan moral. 
Cerita ini juga diwariskan secara turun temurun melalui bahasa lisan. Sebagaimana 
pendapat Danandjaja (2002:50) yang menyatakan bahwa cerita rakyat adalah bentuk 
penuturan cerita yang pada dasarnya tersebar secara lisan dan diwariskan 
turuntemurun dari kalangan masyarakat pendukungnya secara tradisional. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dan berkembang di 
masyarakat diwariskan secara turun temurun melalui tuturan lisan. 

Di samping itu, cerita rakyat menjadi cerita yang melekat di benak 
masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terdapat berbagai cerita rakyat 
yag menjadi alat penyampai pesan-pesan moral di berbagai daerah. Misalnya, Keong 
Emas dari Jawa Timur, Malin Kundang dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Cerita-
cerita rakyat tersebut mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk mendidik anak menjadi insan yang cerdas, mulia dan bermartabat. 
Hal itu dapat dilihat pada pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. 
Sebagaimana pendapat Suryani (2016:tanpa halaman) yang menyatakan nilai moral 
Cerita Rakyat Keong Emas terdapat dua nilai moral, yaitu nilai moral kejujuran dan nilai 
moral kesetiaan. Dengan demikian, cerita Keong Emas dapat menjadi sarana untuk 
mendidik anak. Kearifan lokal yang dapat digali dari cerita Keong Emas dari ungkapan 
Jawa yang menggambarkan sifat yang rajin bekerja tanpa mengharap imbalan, adalah 
‖sepi ing pamrih rame ing gawe‖ (Widuroyekti, 2012:35). 
 
CERITA RAKYAT SEBAGAI MEDIA PEMBENTUKAN KARAKTER 

Sastra dapat dimanfaatkan sebagai media pembentukan karakter. Menurut 
Kanzunnudin (2012:202), sastra sebagai media katarsis dalam pembelajaran sastra 
dapat dimanfaatkan secara reseptif (bersifat menerima) dan ekspresif (kemampuan 
mengungkapkan) dalam pendidikan karakter. Pemanfaatan secara reseptif karya sastra 
sebagai media pendidikan karakter dilakukan dengan dua langkah yaitu (1) pemilihan 
bahan ajar, dan (2) pengelolaan proses pembelajaran, sedangkan pemanfaat secara 
ekspresif karya sastra sebagai media pendidikan karakter dapat ditempuh melalui jalan 
mengelola emosi, perasaan, semangat, pemikiran, ide, gagasan dan pandangan siswa 
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ke dalam bentuk kreativitas menulis karya sastra dan bermain drama, teater, atau film. 
Sebagai suatu genre sastra, cerita rakyat dapat dimanfaatkan sebagai media 
pembentukan karakter secara reseptif maupun ekspresif. Uraian pemanfaatan cerita 
rakyat sebagai media pembentukan karakter, disajikan sebagai berikut. 

Pertama, pemanfaatan secara reseptif. Pertama-tama, guru harus memilih 
cerita rakyat. Cerita rakyat yang dipilih sebagai bahan ajar adalah cerita rakyat yang 
baik secara estetis dan etis. Hal itu dapat dilihat dari konstruksi struktur sastranya dan 
kandungan nilai-nilai yang dapat membimbing siswa menjadi pribadi yang baik. 
Langkah berikutnya adalah pengelolaan proses pembelajaran. Dalam pengelolaan 
proses pembelajaran, guru harus mampu mengarahkan siswa dalam proses membaca 
cerita rakyat. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk dapat menemukan nilai-nilai moral 
dari cerita rakyat yang dibacanya. Guru tidak boleh membebaskan siswa untuk 
menemukan dan menyimpulkan sendiri nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerita 
rakyat. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk dapat menerapkan nilai-nilai 
moral dalam kehidupan sehari-hari yang didapatnya dari cerita rakyat. 

Kedua, pemanfaatan secara ekspresif. Guru membimbing siswa untuk 
mengelola emosi, perasaan, pendapat, ide, gagasan, dan pandangan untuk 
diinternalisasi dalam diri kemudian dituangkan ke dalam cerita rakyat. Emosi, 
perasaan, ketidakpuasan terhadap suatu sistem yang berlaku, rasa marah ingin 
berdemontrasi, dan sejenisnya terhadap sesuatu hal dapat diaktualisasikan dalam 
pembelajaran cerita rakyat, misalnya, bermain drama. 

 
LITERASI DALAM PEMBELAJARAN CERITA RAKYAT  

Dalam Kurikulum 2013 dijelaskan bahwa bahasa adalah penghela ilmu 
pengetahuan. Dengan demikian, bahasa menjadi sarana penyampai informasi. Oleh 
karena itu, siswa harus menguasai kemampuan berbahasa untuk menguasai mata 
pelajaran lain.  

Bahasa Indonesia memiliki peran penting untuk diajakarkan, sebab berfungsi 
sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagaimana Subandiyah (2015:113) yang 
menyatakan pengajaran bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa nasional dan 
bahasa negara, memiliki dua peran penting dalam Kurikulum yaitu (1) meningkatkan 
penguasaan berbahasa, dan (2) membentuk kompetensi literasi. Pertama, melalui 
pembelajaran dapat ditingkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa seperti 
menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kedua,  membaca dan menulis 
dibutuhkan untuk menguasai bermacam pengetahuan yang terdapat dalam mata 
pelajaran lain.  

Pada dasarnya semua mata pelajaran bertujuan untuk menanamkan 
pengetahuan kepada siswa. Pengetahuan diperoleh siswa dari kegiatan reseptif 
(membaca atau menyimak), sehingga siswa memperoleh sejumlah informasi dari 
berbagai sumber. Untuk mengasah kreativitas siswa dari sejumlah informasi yang 
didapatnya, maka perlu dilakukan kegiatan produkti (menulis atau berbicara). Dengan 
kata lain, kemampuan siswa juga ditentukan oleh kemampuan literasi. 

Literasi merupakan serangkaian tiga kegiatan, yaitu membaca, berpikir, dan 
menulis. Sebagaimana pendapat Soeyono (2011:3) yang menyatakan literasi adalah 
kegiatan membaca-berpikir-menulis. Menurut Mahsun (dalam Kemendikbud, 2016) 
bahwa kegiatan literasi tidak hanya membaca, tetapi juga dilengkapi kegiatan yang 
harus dilandasi dengan keterampilan untuk mengubah meringkas, memodifikasi, 
menceritakan kembali. Oleh karena itu, penerapan literasi dalam pembelajaran cerita 
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rakyat, yaitu (1) siswa diminta untuk membaca cerita rakyat dan (2) siswa diajak untuk 
menulis. 
 
MEMBENTUK LITERASI MORAL MELALUI PEMBELAJARAN 
CERITA RAKYAT 

Dalam makalah ini cerita rakyat dimanfaatkan sebagai media pendidikan 
karakter secara reseptif maupun ekspresif. Untuk membelajarkan cerita rakyat, 
seorang guru harus mampu membuat siswa menyenangi cerita rakyat terlebih dahulu. 
Caranya dengan mengenalkan contoh-contoh cerita rakyat dari berbagai daerah. 
Dengan demikian, siswa tentu akan melihat kekayaan warisan nusantara, sehingga hal 
ini akan menimbulkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, siswa dilatih untuk menentukan 
nilai-nilai moral dari cerita rakyat yang diajarkan. Dengan memahami nilai-nilai moral 
dari cerita rakyat, siswa diharapkan menemukan kebenaran di masyarakat. Secara 
rinci, tahapan pembelajaran cerita rakyat mengadopsi Wachidah (2017:12). Tahapan 
pembelajaran yang dilakukan terbagi menjadi empat tahap, yaitu (1) tebak sifat, (2) 
kontrol diri, (3) pecah kasus, dan (4) ungkap rasa. Keempat tahapan ini dijelaskan 
sebagai berkut. 

Pertama, tebak sifat. Pada tahap ini siswa disuruh menemukan nilai-nilai moral 
yang terkandung dalam cerita rakyat melalui tokohnya-tokohnya. Kedua, latihan 
kontrol diri. Pada tahap ini guru menyajikan gambaran diri siswa yang disesuaikan 
dengan sifat tokoh dalam cerita rakyat. Selanjutnya, siswa memilih salah satu tokoh 
yang mampu menggambarkan dirinya. 

 Ketiga, pecah kasus. Pada tahap ini siswa disuruh memerankan tokoh dalam 
cerita rakyat di depan kelas, lalu mereka memecahkan kasus dalam cerita tersebut. 
Selanjutnya, siswa merefleksikan pada dirinya masing-masing terkait nilai moral yang 
baru saja didapatnya.  Keempat, ungkap rasa. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan 
untuk mengungkapkan perasaannya setelah menonton pemeranan yang dilakukan 
temannya tadi. Selanjutnya, siswa mengungkapkan perasaannya ke dalam bentuk 
tulisan. 
 
PENUTUP 
 

Kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan karakter untuk 
siswa di sekolah. Nilai-nilai kearifan lokal dapat membuat siswa menjadi manusia 
yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Cerita rakyat dalam pembelajaran 
berfungsi sebagai media katarsis dalam pembelajaran sastra dapat dimanfaatkan 
secara reseptif (bersifat menerima) dan ekspresif (kemampuan mengungkapkan) 
dalam pendidikan karakter. Dalam membentuk moral siswa, siswa perlu diajak 
membaca cerita rakyat dalam rangka mencari nilai-nilai moral, namun dikhawatirkan 
pesan-pesan moral yang didapat oleh siswa hilang seketika bila hanya membaca cerita 
rakyat saja. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat menuangkan pesan-pesan moral 
yang didapatnya dari cerita rakyat ke dalam bentuk tulisan. Secara rinci, tahapan 
pembelajaran cerita rakyat yang dilakukan oleh guru terbagi menjadi empat tahap, 
yaitu (1) tebak sifat, (2) kontrol diri, (3) pecah kasus, dan (4) ungkap rasa. 
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BERMAIN PERAN BERINVESTIGASI KARAKTER: 
SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN BERBICARA SEBAGAI PENUNJANG 

PEMBELAJARAN KARAKTER DALAM TEKS FABEL 
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Abstrak: Berbicara menempati kedudukan yang penting karena merupakan ciri 
kemampuan komunikatif seseorang, namun pembelajaran berbicara masih jauh dari 
kondisi yang diharapkan. Hal tersebut sangat disayangkan karena melalui 
pembelajaran berbicara dapat dikembangkan karakter siswa. Oleh karena itu, 
diperlukan pengembangan model pembelajaran untuk keterampilan berbicara dan 
membentuk karakter siswa. Pembahasan dalam artikel ini mencakup (1) hakikat 
model, (2) sintaks model, (3) konteks pemakaian dan sarana pendukung model, dan 
(4) contoh aplikasi model bermain peran berinvestigasi karakter.  
 
Kata Kunci: bermain peran berinvestigasi karakter, model pembelajaran berbicara, 
pembelajaran karakter, fabel 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas empat keterampilan berbahasa, 
yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut 
harus dikuasai oleh siswa agar siswa terampil berbahasa dalam berkomunikasi di 
kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penguasaan terhadap empat keterampilan 
berbahasa tersebut penting dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam 
berkomunikasi. Seseorang akan mengalami kesulitan jika keterampilan berbahasa 
yang dimiliki rendah. 
 Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang penting. Hal ini karena 
keterampilan berbicara merupakan ciri kemampuan komunikatif seseorang. Abidin 
(2015:125) menganggap keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang perlu 
diperhatikan dengan alasan bahwa kemampuan berbicara tidak hanya berperan dalam 
pembelajaran bahasa tetapi berperan penting pula dalam pembelajaran yang lain. Hal 
ini berarti bahwa keterampilan berbicara menjadi salah satu indikator keberhasilan 
siswa dalam menyampaikan ide secara lisan di dalam kelas dalam lingkup mata 
pelajaran tertentu. Smith (2014) telah melakukan wawancara terkait keterampilan 
berbicara. Diungkapkannya bahwa sebagian besar siswa yang telah lulus tidak 
memiliki praktik berbicara di depan umum. Ketika ditanya lima atau sepuluh tahun 
setelah lulus, pada dasarnya hal yang diharapkan telah dipelajari pada saat masih 
sekolah, tetapi disarankan untuk berbicara secara efektif dan tanpa memiliki rasa 
takut. 
 Selama ini pembelajaran berbicara masih jauh dari kondisi yang diharapkan. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran berbicara didapatkan informasi bahwa guru lebih 
fokus pada keterampilan menulis. Keterampilan berbicara dilakukan hanya dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan hasil pekerjaannya di 
depan kelas. Selain itu, pembelajaran berbicara terkadang tidak dilakukan karena 
waktu yang tersedia kurang memadai dan berbicara dianggap tidak sebagai penilaian 
utama. 

Pembelajaran berbicara pun seharusnya mampu mengembangkan karakter 
siswa. Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai 
moral dari luar agar menjadi bagian dari kepribadian. Hal ini sesuai dengan Aqib & 
Sujak (2011:73) bahwa seluruh butir nilai seyogyanya ditumbuhkembangkan dalam 
kehidupan sehari-hari melalui pengenalan, penghayatan, dan pengalaman dalam 
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kehidupan sehari-hari baik dalam sistem pengelolaan kelembagaan sekolah, 
pembelajaran, maupun berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Berkenaan dengan tujuan 
tersebut, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui penyediaan serangkaian 
aktivitas yang menuntuk siswa mengunjukkerjakan karakter dirinya selama 
pembelajaran (Abidin, 2015:132). Pengembangan karakter siswa ini dapat dilakukan 
melalui pembelajaran sastra. Noor (2011:38) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang 
terkandung di dalam karya sastra diresepsi oleh anak dan secara tidak sadar 
merekonstruksi sikap dan kepribadiannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
kegiatan memerankan isi teks fabel yang diperdengarkan.  
Fabel merupakan salah satu jenis dongeng yang mengangkat binatang sebagai 
tokohnya, baik tokoh utama ataupun tokoh pembantu. Biasanya dalam cerita ini 
tokoh binatang tersebut berkumpul dalam perkampungan hewan yang terdiri atas 
berbagai jenis hewan dengan segala permasalahannya. Para tokoh binatang tersebut 
hanya dijadikan sarana, personifikasi, untuk memberikan pelajaran moral. Pernyataan 
ini didukung oleh Jose dkk. (2015) bahwa ciri-ciri fabel adalah (a) cenderung pendek, 
(b) dilengkapi dengan pembicaraan tentang binatang sebagai bentuk metafora dari 
tokoh manusia, dan (c) melibatkan tindakan secara moral dan hasil yang disusun 
dalam sebuah naratif untuk membuat sebuah pesan moral. Tujuan pemberian ajaran 
moral inilah yang menjadi fokus penceritaan dan sekaligus yang menyebabkan 
hadirnya cerita binatang di tengah masyarakat (Nurgiyantoro, 2010:191). 
 Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut dapat dipecahkan dengan 
pengembangan model pembelajaran. Model pengajaran dirancang untuk tujuan-
tujuan tertentu–pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-
nilai sosial, dan sebagainya–dengan meminta siswa untuk terlibat aktif dalam tugas-
tugas kognitif dan sosial tertentu (Huda, 2013:73). Model bermain peran 
berinvestigasi karakter yang merupakan adaptasi dari model Role Playing. Model yang 
berangkat dari konsep model interaksi sosial ini diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan-peramasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. 
 
HAKIKAT MODEL BERMAIN PERAN BERINVESTIGASI KARAKTER 
 Pembahasan mengenai hakikat model bermain peran berinvestigasi karakter 
mencakup (1) landasan teoretis, (2) pengertian, (3) tujuan, (4) karakteristik, dan (5) 
kelebihan dan kekurangan. Lima hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
 
Landasan Teoretis 

Secara teoretis, pengembangan model ini dilandasi oleh pembelajaran 
berbicara, komunikatif, kontekstual, dan model bermain peran. Empat hal tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
 

Pertama, pembelajaran berbicara. Tahapan pembelajaran berbicara dibagi 
menjadi (1) tahap prabicara, (2) tahap berbicara, dan (3) tahap pascabicara (Abidin, 
2015:139-140). Model ini didasarkan pada pendekatan pembelajaran berbicara. Pada 
tahap prabicara terdapat langkah menonton pemeranan, pemilihan peran, persiapan 
pemilihan siswa sebagai pengamat, identifikasi karakter, dan internalisasi yang dapat 
mewadahi siswa menyusun gagasan untuk disajikan dalam sebuah pemeranan. Tahap 
bicara mencakup pemeranan sebagai wadah siswa untuk unjuk kerja. Tahap 
pascabicara meliputi kegiatan diskusi dan evaluasi terhadap pemeranan yang telah 
dilakukan. 
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Kedua, pembelajaran komunikatif. Tujuan pembelajaran bahasa menurut 
pendekatan komunikatif, yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif peserta 
didik melalui kemampuan menggunakan bahasa yang dipelajarinya untuk 
berkomunikasi dalam berbagai situasi dan konteks dan meningkatkan penguasaan 
keempat keterampilan berbahasa yang diperlukan (Djuanda, 2008:2). Berkaitan 
dengan pendekatan komunikatif, pembelajaran memerankan isi cerita fabel mewadahi 
siswa untuk mengekspresikan bentuk komunikasinya dengan siswa lain melalui 
sebuah diskusi pada tahap identifikasi karakter dan bermain peran pada tahap 
pemeranan.  

Ketiga, pembelajaran kontekstual. Pada dasarnya pembelajaran kontekstual 
bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang 
mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik yang mereka 
pelajari dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks 
keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka (Johnson, 2007:67). Hal ini berarti materi 
pembelajaran diambil dari kehidupan nyata siswa itu sendiri. Dengan demikian, 
diharapkan siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Pendekatan pembelajaran kontekstual 
tentu dibutuhkan dalam pembelajaran memerankan isi cerita fabel, salah satunya 
melalui pemilihan materi pembelajaran. Materi dalam pembelajaran isi cerita fabel 
yang berupa video fabel yang disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata siswa. 

Keempat, bermain peran. Model bermain peran berinvestigasi karakter 
merupakan adaptasi dan modifikasi dari model Role Playing. Bermain peran (Role 
Playing) merupakan sebuah model pengajaran yang berasal dari dimensi pendidikan 
individu maupun sosial. Menurut Said & Budimanjaya (2016:247), bermain peran 
adalah pembelajaran yang menekankan pada permainan peran, dengan memerankan 
peran siswa mencoba mengeksplorasi hubungan antarmanusia dengan cara 
memperagakan dan mendiskusikan, sehingga secara bersama-sama para siswa mampu 
mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan terhadap 
masalah yang dipecahkan. Model ini membantu masing-masing siswa untuk 
menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu memecahkan 
dilema pribadi dengan bantuan kelompok. Dalam dimensi sosial, model ini 
memudahkan individu untuk bekerja sama dalam menganalisis kondisi sosial, 
khususnya masalah kemanusiaan. Proses Role Playing berperan untuk (1) 
mengeksplorasi perasaan siswa, (2) mentransfer dan mewujudkan pandangan 
mengenai perilaku, nilai, dan persepsi siswa, (3) mengembangkan skill pemecahan 
masalah dan tingkah laku, dan (4) mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang 
berbeda (Joyce dkk., 2009:329). Bermain peran terdiri atas sembilan sintaks, yaitu (1) 
pemanasan suasana kelompok, (2) memilih partisipan, (3) mengatur setting, (4) 
mempersiapkan peneliti, (5) pemeranan, (6) berdiskusi dan mengevaluasi, (7) 
memerankan kembali, (8) diskusi dan evaluasi, dan (9) berbagi dan menggeneralisasi 
pengalaman.  
 
 
Pengertian 
 Model bermain peran berinvestigasi karakter merupakan model pembelajaran 
berbicara yang dapat membimbing siswa secara bertahap. Model ini dapat digunakan 
dalam pembelajaran fabel, khususnya untuk KD memerankan isi fabel/legenda 
daerah setempat yang dibaca dan didengar. Model Bermain peran berinvestigasi karakter 
ini merupakan adaptasi dan modifikasi dari model Role Playing. Model ini merupakan 
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bentuk penyederhanaan dari model Role Playing. 
 Penamaan model Bermain peran berinvestigasi karakter didasarkan pada 
penambahan langkah yang berupa identifikasi karakter dan internalisasi. Hal ini 
karena siswa yang bermain peran harus dapat mengetahui terlebih dahulu karakter 
dalam setiap tokoh. Pemain bertanggung jawab untuk berakting sesuai dengan peran 
yang dimainkan, baik melalui acting benar-benar maupun melalui proses membuat 
keputusan secara struktural atau pengembangan karakter (Yaumi & Ibrahim, 
2016:107). Selanjutnya, dilakukan internalisasi nilai karakter tersebut agar bermain 
peran dapat dilakukan dengan maksimal. Terdapat tujuh tahap pembelajaran 
berbicara dengan menggunakan model Bermain peran berinvestigasi karakter. 
 Pertama, menonton pemeranan. Pada tahap ini guru mengajak siswa untuk 
menonton pemeranan berupa video tentang cerita fabel. Kedua, pemilihan peran. 
Pada tahap ini guru membagi peran sesuai dengan peran yang terdapat dalam cerita 
fabel yang telah ditonton. Ketiga, persiapan pemilihan siswa sebagai pengamat. Pada 
tahap ini siswa yang tidak tampil dipilih sebagai penonton dan pengamat pementasan.  
 Keempat, identifikasi karakter. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi karakter 
yang terdapat dalam cerita fabel. Kelima, internalisasi. Pada tahap ini, siswa 
menginternalisasi karakter tokoh yang akan diperankan. Keenam, pemeranan. Pada 
tahap ini siswa melakukan pemeranan dari cerita fabel yang telah ditonton, 
diidentifikasi karakternya, dan penginternalisasiannya. Ketujuh, diskusi dan evaluasi. 
Pada tahap ini siswa didampingi guru melakukan diskusi tentang hasil pemeranan dan 
melakukan evaluasi. 
 
 
 
Tujuan 

Model Bermain peran berinvestigasi karakter mempunyai lima tujuan. Pertama, 
dengan model ini diharapkan siswa dapat menemukan jati diri dalam kehidupan 
sosialnya. Kedua, dengan model ini diharapkan siswa dapat menjalankan perannya 
sesuai dengan keadaan sosial yang ada. Ketiga, dengan model ini diharapkan siswa 
dapat saling bekerja sama dalam memecahkan masalah sosial yang menyertai 
kehidupannya. Keempat, dengan model ini diharapkan siswa menyadari adanya 
karakter yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, dengan model ini 
diharapkan siswa dapat menginternalisasikan nilai moral yang baik ke dalam dirinya 
dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 
 
Karakteristik  

Karakteristik model Bermain peran berinvestigasi karakter memiliki tiga 
karakteristik. Pertama, menuntun siswa agar siswa terampil berbicara dengan tiga 
tahapan berbicara, yaitu tahap prabicara, berbicara, dan pascabicara. Kedua, 
mengarahkan siswa secara bertahap untuk mengasah keterampilan berbicara dalam 
bersosialisasi dan menempatkan diri dalam kehidupan sosial. Ketiga, menuntun siswa 
melakukan internalisasi terhadap nilai karakter yang terdapat dalam cerita fabel. 
 
 
Kelebihan dan Kekurangan 

Model Bermain peran berinvestigasi karakter ini memiliki enam kelebihan. 
Pertama, model ini dapat diterapkan pada jenis materi selain fabel, seperti cerpen dan 
drama. Kedua, model ini dapat memotivasi siswa untuk saling bertukar, berdiskusi, 
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mengklarifikasi, dan mensistesis semua gagasan terkait dengan karakter yang terdapat 
dalam cerita fabel. Ketiga, model ini dapat membimbing siswa secara bertahap untuk 
menguasai keterampilan berbicara. Keempat, model ini dapat memberikan pengalaman 
kesan yang kuat dalam ingatan siswa. Kelima, model ini dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Keenam, model ini 
memberikan kesempatan siswa untuk berekspresi secara utuh. Kekurangan model ini 
adalah model ini memerlukan waktu yang relatif panjang. 
 
SINTAKS MODEL BERMAIN PERAN BERINVESTIGASI KARAKTER 

Model pembelajaran Bermain peran berinvestigasi karakter dirancang untuk 
melaksanakan pembelajaran berbicara di kelas. Model ini terdiri atas tujuh tahapan 
pembelajaran berikut.  

Tahap Pembelajaran 
Berbicara 

Role Playing 
Bermain peran 

berinvestigasi karakter 
Tahap Prabicara Pemanasan suasana kelompok Menonton pemeranan 

Pemilihan peran 

 
 
Pengaturan setting 

 Sintaks dihapus 

 
 
Persiapan pemilihan siswa 
sebagai pengamat 

Persiapan pemilihan siswa 
sebagai pengamat 

 
 

Sintaks ditambahkan  
Identifikasi karakter 

 
 

Sintaks ditambahkan  
Internalisasi 

Tahap Berbicara Pemeranan Pemeranan 

 Sintaks dihapus 

 
 
Pemeranan kembali 

 Sintaks dihapus 

Tahap Pascabicara Diskusi & evaluasi Diskusi & evaluasi 

 Sintaks dihapus 

 
1) Menonton pemeranan 

Pada tahap ini guru berperan aktif membangkitkan motivasi siswa dengan 
cara menyajikan cerita fabel dalam bentuk audiovisual. Langkah pertama, guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Guru menjelaskan tujuan yang 
ingin dicapai di akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru juga 
menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah kedua, guru 
menayangkan video fabel. Melalui metode tanya jawab, guru dan siswa membahas 
hal-hal pokok terkait dengan video fabel yang ditayangkan. Setelah itu, guru 
mengarahkan jalan cerita fabel dan siswa mencatat. Kemudian guru dan siswa 
berdiskusi tentang pesan moral dalam fabel yang telah ditayangkan. 
Tahap ini bertujuan untuk menyajikan isi cerita fabel yang harus diceritakan kembali 
oleh siswa melalui cerita fabel dalam bentuk audiovisual. Dengan menonton 
pemeranan, siswa diharapkan dapat memahami pokok-pokok isi cerita, rangkaian 
peristiwa, dan pesan moral yang terkandung di dalam cerita fabel tersebut. 
2) Pemilihan peran 

Pada tahap ini guru membentuk kelompok beranggotakan lima orang. Guru 
membagi kelompok secara adil. Hal tersebut dilakukan dengan cara siswa yang aktif 
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berbicara dipisah atau tidak diperkenankan berada dalam 1 kelompok yang sama. 
Selanjutnya, guru membagi peran dengan cara membagikan amplop yang terdapat 
satu gambar atau nama dari tokoh dalam naskah drama tersebut. Bagi siswa yang 
mendapatkan amplop sesuai nama atau gambar atau tindakan dari tokoh dalam 
naskah tersebut, harus memerankan tokoh sesuai cerita. 
Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan peran yang acak dan tidak memandang bulu 
karena pembagian peran dilakukan dengan pembagian amplop yang belum diketahui 
isinya sebelumnya. Dengan demikian diharapkan siswa dapat memerankan tokoh 
yang didapatnya dengan maksimal. 
3) Persiapan pemilihan siswa sebagai pengamat 

Pada tahap ini guru mempersiapkan penonton agar siswa yang tampil 
mengetahui keadaan dan tujuan bermain terarah. Guru juga membagikan lembar 
penilaian dan memberikan arahan penilaian. Kelompok yang tidak tampil berlaku 
menjadi pengamat. 
Tahap ini bertujuan untuk melatih siswa dalam memberikan penilaian terhadap 
kelompok yang melakukan pemeranan. Siswa diharapkan berkonsentrasi dalam 
menonton pemeranan dan dapat memberikan penilaian dengan berpedoman 
terhadap panduan penilaian yang telah diberikan guru. 
4) Identifikasi karakter 

Pada tahap ini, secara individu, siswa harus memahami pokok cerita 
(mencakup tema, tokoh dan watak, alur, dan pesan moral) dalam cerita fabel. Tiap 
anggota kelompok melakukan identifikasi karakter dan investigasi dengan cara saling 
bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensistesis semua gagasan untuk menyusun 
dialog berdasarkan pokok alur cerita, peran  tokoh, beserta karakternya. Investigasi 
lebih ditekankan pada peran dan karakter yang terdapat pada tiap tokoh. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Rivers, dkk. (2015:288) bahwa berfokus pada memainkan 
sebuah karakter untuk jangka waktu yang lama mungkin juga berdampak pada 
kemampuan seseorang untuk tetap benar-benar selaras dan menyerap pengalaman 
mereka dari memainkan karakternya dan persepsi karakternya tentang lingkungan 
fantasi di dalamnya dimana dia berinteraksi dengan orang lain.  
Cara mengidentifikasi karakter tokoh, yaitu dengan menggunakan teknik (1) 
ekspositori dan (2) dramatik. Pertama, teknik ekspositori merupakan teknik 
mengungkapkan karakter tokoh secara langsung dengan diuraikan oleh pengarang. 
Pengarang secara jelas menunjukkan atau mendeskripsikan karakter tokoh. Karakter 
yang disampaikan secara eksplisit dalam fabel adalah konteks alamiah yang menarik 
dan tentunya mempertimbangkan peran dari rangkuman pernyataan yang 
disampaikan secara eksplisit (Hanauer & Waksman, 2016:110). Kedua, teknik dramatik 
merupakan teknik mengungkapkan karakter tokoh secara tidak langsung lewat alur 
cerita. 
Tahap ini bertujuan agar siswa dapat memahami karakter-karakter yang terdapat 
dalam cerita fabel yang telah ditayangkan. 
5) Internalisasi 

Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai 
sehingga dapat dijadikan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai 
yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Menurut Mulyasa (2012:167) 
internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai agar tertanam dalam diri 
manusia. Siswa menginternalisasi nilai karakter tokoh yang akan diperankan. Dalam 
penginternalisasian karakter tersebut, guru berperan aktif dalam memberikan arahan 
agar nilai karakter tersebut bisa dihayati dan masuk ke dalam pemikiran siswa.  
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Mulyasa (2012:167) mengemukakan bahwa dalam proses internalisasi terdapat tiga 
tahap yang dilakukan, yaitu (1) transformasi, (2) transaksi, dan (3) transinternalisasi 
nilai. Pertama, tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan suatu proses yang 
dilakukan guru dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada 
tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara guru dengan siswa. Transformasi 
nilai ini bersifat hanya pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa. Nilai-nilai 
yang diberikan hanya berada pada ranah kognitif dan pengetahuan ini dimungkinkan 
hilang jika ingatan siswa tidak kuat. Kedua, tahap transaksi nilai. Pada tahap ini 
dilakukan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Ketiga, tahap transinternalisasi. 
Tahap ini lebih jauh mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya 
dilakukan dengan komunikasi verbal, tetapi juga sikap mental dan kepribadian. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Asmani (2013:86) bahwa komponen karakter yang baik 
mencakup pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan atau penguatan emosi 
tentang moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral (moral action). 
Internalisasi memiliki tiga tujuan. Pertama, agar siswa mengetahui (knowing). Kedua, 
agar siswa mampu melaksanakan apa yang diketahuinya. Ketiga, agar siswa menjadi 
seperti yang diketahuinya. Tahapan ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui nilai-
nilai karakter yang terdapat dalam cerita fabel. Setelah mengetahuinya, siswa 
diharapkan dapat melaksanakannya dalam bentuk pemeranan. Tidak hanya dalam 
pemeranan, dalam kehidupan nyata siswa diharapkan menjadi pribadi yang 
mempunyai nilai-nilai karakter yang baik. 
6) Pemeranan 

Siswa melakukan pemeranan cerita fabel sesuai dengan karakter masing-
masing tokoh. Siswa tampil secara spontanitas tanpa harus mengacu penuh pada 
skenario naskah yang sudah disiapkan. Jika pemain tersesat, guru segera 
menghentikan dan mengarahkan kembali lalu diberi penjelasan singkat. 
Tahap ini bertujuan agar siswa dapat memerankan tokoh sesuai dengan perannya. 
Pada tahap inilah inti dari kegiatan berbicara. Siswa dapat mengeksplorasi bahasa 
dalam sebuah pemeranan. 
7) Diskusi & evaluasi 

Masing-masing kelompok pengamat menyampaikan hasil penilaiannya. 
Antara kelompok pengamat satu dengan yang lain saling memberikan komentar 
tambahan terkait dengan tampilan pemeranan yang telah dilakukan. Guru 
memberikan kesimpulan. Guru juga mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan. 
Tahap ini bertujuan agar siswa dapat menilai hasil pemeranan yang dilakukan oleh 
kelompok lain. Selain itu, siswa dituntut aktif memberikan komentar sesuai dengan 
pengetahuan yang dimilikinya.  
 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 

Berdasarkan tahap-tahap pembelajaran model bermain peran berinvestigasi 
karakter yang telah dipaparkan, guru menyiapkan kebutuhan siswa pada proses 
latihan berbicara. Ada macam alat bantu yang harus dipersiapkan, yaitu (1) video 
fabel, (2) amplop berisi peran yang harus diperankan, (3) panduan mengidentifikasi 
karakter, (4) panduan menginternalisasi karakter tokoh, dan (5) tugas mencatat hal-
hal pokok (tokoh, karakter, urutan peristiwa). Oleh karena itu, guru berperan sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran, yaitu menyediakan alat bantu pembelajaran. Selain itu, 
guru berperan sebagai instruktur, yaitu memberikan perintah yang jelas agar siswa 
dapat melewati tahap demi tahap dengan tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. 
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 Sistem sosial dalam model bermain peran berinvestigasi karakter 
mengharuskan guru menjadi fasilitator dan instruktur. Dalam hal ini guru mempunyai 
tanggung jawab menyajikan pemeranan, memilih peran, mempersiapkan pengamat, 
mengatur jalannya internalisasi, menghentikan dan mengarahkan pada saat 
pemeranan, serta membimbing siwa dalam berdiskusi dan evaluasi. Sementara itu, 
siswa bertanggung jawab terhadap keterampilan berbicara dengan melewati tahap-
tahap model pembelajaran bermain peran berinvestigasi karakter. Siswa juga berperan 
aktif dalam tahap identifikasi karakter dan internalisasi nilai karakter.  
 Perangkat utama yang digunakan dalam penerapan model bermain peran 
berinvestigasi karakter adalah situasi permasalahan. Novel, cerpen, film, video fabel 
merupakan sumber-sumber penting yang dapat dijadikan referensi untuk mencari 
situasi permasalahan. Sistem pendukung yang dibutuhkan guru untuk menerapkan 
model bermain peran berinvestigasi karakter dalam pembelajaran berbicara adalah 
laptop, LCD, dan pengeras suara (speaker) untuk menayangkan video fabel. Selain itu, 
dibutuhkan ruangan kelas yang memadai dan penataan tempat duduk yang 
mendukung untuk kegiatan pemeranan. 
 Model bermain peran berinvestigasi karakter ini berpengaruh secara khusus 
untuk mendidik siswa dalam (1) mengidentifikasi karakter pribadi seseorang, (2) 
mengembangkan pemecahan masalah dalam bersosialisasi, (3) menginternalisasikan 
nilai ke dalam diri siswa, dan (4) meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. 
 
Teks Fabel 
 Teks fabel mengambil binatang sebagai tokoh dalam ceritanya. Tokoh 
tersebut bertingkah laku layaknya seperti manusia. Berikut ditampilkan contoh teks 
fabel yang dapat dipakai dalam penerapan model ini. 
 

 
PENYU LAUT TUA YANG BERNASIB TRAGIS 

 
Di pesisir sebuah pulau terdapat seekor penyu raksasa. Sambil menjemurkan tubuhnya di bawah sinar matahari yang hangat, si 
penyu tua merangkak dengan perlahan. Dia merasa sangat nyaman. 

Seekor burung camar terbang menghampiri dan berhenti di atas punggung si penyu tua dan bertanya: ―Kakek, berapa 
usia Anda?‖ 
Si penyu tua menjawabnya pelan-pelan: ―Tidak kurang tidak lebih pas 100 tahun.‖ 
―Wah! Usia Anda tidak muda lagi. Tentu Anda sangat berpengalaman dan telah mengunjungi banyak tempat ya? Pasti Anda 
telah memiliki kepandaian yang luar biasa, bukan? Anda… ― si burung camar dengan perasaan ingin tahu mengajukan 
pertanyaan bertubi-tubi. 
Si penyu tua langsung merasa tersanjung dan bersemangat. Dengan menggulurkan kepalanya keluar panjang-panjang, 
mendongakkan kepala, dan sedikit menggeleng-geleng, dengan congkak dia berkata: ―Hal ini sangatlah jelas! Saya telah 
menggiling Samudra Pasifik; bahkan pulau-pulau yang sangat terpencilpun saya jelajahi. Dasar laut yang paling dalam 
sekalipun pernah saya kunjungi. Kalau berbicara tentang kepandaian saya yang sangat luar biasa, apabila saya ceritakan 
kepadamu, pasti akan membuatmu terpesona dan tergiur hingga mengiler.‖ 
Ketika si penyu tua itu sedang asyik membual hingga air ludah serta busa dari mulutnya menciprat ke mana-mana, tiba-tiba si 
burung camar secara mengejutkan terbang pergi meninggalkan si penyu tua itu. Ternyata ada seseorang yang datang dan dengan 
kekuatannya yang besar membalikkan badan si penyu tua sehingga membuatnya menggelimpang, perutnya menghadap ke atas. 
Orang tua itu tertawa-tawa sambil berkata: ―Sekarang ini saya sedang tidak sempat. Nanti saya akan kembali lagi dan 
mengangkatmu ke atas kapal.‖ 
Si penyu tua sadar bahwa keadaan ini sangat berbahaya baginya. Namun dia pun tak berdaya sehingga dia hanya menunggu 
nahasnya tiba. Si burung camar menyaksikan badan si penyu tua terbalik dan berbaring di atas pasir, membuatnya tak 
berkutik. Diapun terbang menghampirinya, mengagetkan si penyu dan berkata: ―Kakek yang berkepandaian luar biasa, kenapa 
Anda masih berdiam dan menunggu orang itu kembali dan mengangkut Anda pergi?‖ 
Setelah si penyu tua mendengar perkataan itu, dengan sangat malu dia menutupi wajahnya dengan sepasang kaki di depannya.  
Sumber: W., Yusin Hendra. 2013. 100 Fabel Terindah dari Negeri China. Jakarta: Gramedia. 
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Konteks 
 Penafsiran konteks tentu diperlukan dalam sebuah teks fabel. Berdasarkan 
penafsiran konteks yang telah dilakukan, teks fabel berjudul Penyu Laut Tua yang 
Bernasib Tragis merupakan teks fabel klasik. Teks tersebut membahas mengenai Penyu 
Laut Tua yang malu karena dia telah bersikap sombong kepada tokoh lain, padahal di 
sisi lain masih terdapat orang yang memiliki kekuatan lebih besar daripada dirinya. 
Teks tersebut dihasilkan oleh pengarang dan ditujukan kepada pembaca. Hubungan 
sosial antara pengarang dan pembaca adalah pengarang dapat memberikan pengaruh 
terhadap pembacanya, yaitu melalui pesan moral yang disampaikan melalui cerita 
tersebut. Pesan moral tersebut dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-
hari anak dan kelas. Status sosial antar partisipan wacana, yaitu (1) status sosial antara 
Penyu Laut dengan burung camar berada dalam tingkatan yang sama, sedangkan (2) 
status sosial antara Penyu Laut dengan manusia berada pada status sosial yang 
berbeda atau Penyu Laut berada dalam status sosial yang lebih rendah dibandingkan 
dengan manusia. Cerita dalam teks tersebut merupakan wacana lisan yang dituliskan. 
Teks tersebut disajikan dengan cara menampilkan dialog antara tokoh satu dengan 
tokoh lain. Teks tersebut bersifat menghibur dan membimbing melalui pesan moral 
yang disampaikan secara implisit. 
 
CONTOH APLIKASI MODEL 
 Tahapan pembelajaran dengan model Bermain peran berinvestigasi karakter dapat 
digunakan dalam KD 4.16 Memerankan isi fabel/legenda daerah setempat yang 
dibaca dan didengar, untuk kelas VII SMP/MTs. Model tersebut dapat digambarkan 
dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran memerankan isi fabel seperti berikut. 
 

SINTAKS LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN 
Tahap 1Menonton Pemeranan  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

 Guru menayangkan video tentang fable berjudul Tiga Babi 
Kecil. 

 Siswa dan guru melakukan tanya jawab terkait dengan video fabel 
yang ditayangkan. 

 Guru mengarahkan jalan cerita. 

 Guru dan siswa berdiskusi tentang pesan moral yang terdapat dalam 
fabel. 

Tahap 2Pemilihan Peran  Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-6 orang. Siswa yang 
aktif dalam pembelajaran dipisah/tidak diperkenankan berada dalam 
1 kelompok yang sama. 

 Guru membagi peran dengan cara membagikan amplop yang 
terdapat satu gambar/nama dari tokoh dalam naskah drama 
tersebut. 

 Bagi mereka yang mendapatkan amplop sesuai 
nama/gambar/tindakan dari tokoh dalam naskah tersebut, harus 
memerankan tokoh sesuai cerita. 

Tahap 3Persiapan Pemilihan Siswa 
sebagai Pengamat 

 Guru mempersiapkan para penonton agar siswa yang tampil 
mengetahui keadaan dan tujuan bermainnya terarah. 

 Guru memberikan arahan penilaian. 

 Kelompok yang tidak tampil berlaku menjadi pengamat. 

Tahap 4Identifikasi Karakter  Secara individu, siswa harus memahami pokok cerita (mencakup 
tema, tokoh dan watak, alur, dan pesan moral) dalam cerita fabel. 

 Tiap anggota kelompok melakukan investigasi dengan cara saling 
bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensistesis semua gagasan 
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untuk menyusun dialog berdasarkan pokok alur cerita, peran  tokoh, 

beserta karakternya. Investigasi lebih ditekankan pada peran dan 
karakter yang terdapat pada tiap tokoh. 

Tahap 5Internalisasi  Siswa menginternalisasi karakter tokoh yang akan diperankan. 

 Diskusi dilakukan dengan pendampingan dan arahan dari guru. 

Tahap 6Pemeranan  Siswa melakukan pemeranan cerita fabel sesuai dengan karakter 
masing-masing tokoh. 

 Siswa tampil secara spontanitas tanpa harus mengacu penuh pada 
skenario naskah yang sudah disiapkan oleh kelompok. 

 Jika pemain tersesat, guru segera menghentikan dan mengarahkan 
kembali lalu diberi penjelasan singkat. 

Tahap 7Diskusi dan Evaluasi  Masing-masing kelompok pengamat menyampaikan hasil 
penilaiannya. Antara kelompok pengamat satu dengan yang lain 
saling memberikan komentar tambahan terkait dengan tampilan 
pemeranan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan kesimpulan. 

 Evaluasi secara keseluruhan. 

 

PENUTUP 
 Model bermain peran berinvestigasi karakter merupakan sebuah model yang 
berangkat dari konsep model pembelajaran interaksi sosial. Model ini merupakan 
adaptasi dan modifikasi dari model Role Playing yang dapat membimbing siswa secara 
bertahap sesuai dengan tahapan pemebelajaran berbicara. Model ini dapat digunakan 
dalam pembelajaran fabel, khususnya untuk KD memerankan isi fabel/legenda 
daerah setempat yang dibaca dan didengar. 

Penamaan model bermain peran berinvestigasi karakter didasarkan pada 
penambahan langkah yang berupa identifikasi karakter dan internalisasi. Terdapat 
tujuh tahap pembelajaran berbicara dengan menggunakan model bermain peran 
berinvestigasi karakter, yaitu (1) menonton pemeranan, (2) pemilihan peran, (3) 
persiapan pemilihan siswa sebagai pengamat, (4) identifikasi karakter, (5) internalisasi, 
(6) pemeranan, dan (7) diskusi dan evaluasi. 
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ABSTRAK: Model chain writing beregu merupakan kombinasi dari group investigation 
dan chain writing. Sintaks dari model ini juga merupakan pengkombinasian keduanya. 
Model ini menekankan pada keterampilan menulis siswa secara beregu. Melalui model 
chain writing beregu siswa diharapkan menjadi lebih kritis, mandiri, percaya diri, dan 
mampu bekerjasama dengan temannya untuk membuat sebuah tulisan.  
Kata kunci: model pembelajaran, chain writing beregu, teks eksplanasi 
 

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komponen-
komponen yang saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Berbagai komponen dalam pembelajaran itu antara lain, guru, siswa, kurikulum, 
bahan ajar, media, model, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut bersinergi 
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Berhasil atau 
tidaknya suatu pembelajaran ditentukan oleh komponen-komponen tersebut. 
Hendrowati (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah 
kegiatan guru yang membelajarkan siswa. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran 
adalah membuat dan menjadikan siswa dalam kondisi belajar. Namun, guru memiliki 
peran yang penting dalam memfasilitasi pembelajaran agar terlaksana secara efektif. 
Guru sebagai sutradara yang bertugas menyusun skenario pembelajaran sekaligus 
sebagai pengatur jalannya proses pembelajaran. Guru juga dituntut untuk mampu 
mencipta atau memilih model pembelajaran yang akan efektif dan efisien jika 
digunakan.  
 Model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada strategi, 
metode, atau prosedur. Model pembelajaran mencakup suatu pembelajaran yang luas 
dan menyeluruh. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 
pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh 
guru. Suprijono (2016:51), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 
pola pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan 
pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ibarat bungkus atau bingkai dari 
penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. 
 Model pembelajaran dicirikan oleh keberadaan sintaks sebagai tahap-tahap 
sistematik berpola dari suatu sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Model pembelajaran disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang 
tersedia. Selain itu, pemilihan model pembelajaran juga harus mempertimbangkan 
kondisi sosial budaya masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menghambat 
pelaksanaan pembelajaran. 
 Ragam model pembelajaran dapat dibedakan menurut hal tertentu. Salah 
satunya adalah model pembelajaran interaksi sosial. Model pembelajaran ini bertolak 
pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bersosialisasi. Model ini 
menitiberakatkan pada tabiat sosial manusia, tingkah laku sosial, dan interaksi 
manusia. Contoh dari model pembelajaran interaksi sosial adalah group investigation. 

                                                             
6
 Indah Kristiyaningrum adalah Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia    
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Model ini dapat diterapkan sesuai aslinya atau dikombinasikan. Salah satu contoh 
pengkombinasiannya adalah model chain writing beregu. Model ini adalah hasil 
kombinasi dengan chain writing. Model chain writing beregu ini menekankan pada 
kemampuan menulis siswa secara beregu. Melalui model ini siswa diharapkan menjadi 
lebih kritis, mandiri, percaya diri, dan mampu bekerjasama dengan temannya untuk 
membuat sebuah tulisan. 

Purba (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 
bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulis. Model chain writing beregu ini dapat 
digunakan untuk pembelajaran menulis teks eksplanasi. Berdasarkan Kurikulum 2013 
edisi revisi 2016, pembelajaran menulis teks eksplanasi terdapat pada jenjang 
SMP/MTS kelas VIII. Secara umum, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang 
berisi penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Anderson (1997:80) menyebutkan 
bahwa tujuan teks eksplanasi untuk memberitahukan setiap langkah dari suatu proses 
dan memberikan alasan. Jadi, dapat dikatakan teks eksplanasi merupakan suatu teks 
yang bertujuan menjelaskan proses bagaimana sesuatu dapat terjadi, suatu langkah, 
suatu tahapan, dan mempertentangkan alasan mengapa suatu peristiwa atau 
fenomena dapat terjadi. Azizah (2016) mengemukakan bahwa teks eksplanasi 
merupakan karangan yang menjelaskan sebuah peristiwa alam (natural) maupun sosial 
yang menunjukkan kronologi logika sebab akibat. Pardiyono (2014:105) menyatakan 
bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang topik fenomena atau hal 
yang akan dijelaskan.  

Ragam fenomena yang dijelaskan dari teks eksplanasi ada fenomena alam dan 
fenomena sosial. Kedua ragam fenomena tersebut akan dijelaskan oleh orang yang 
ahli di bidangnya dan nantinya ditujukan kepada masyarakat sebagai pembaca. 
Hubungan penulis dengan pembaca dalam teks eksplanasi adalah hubungan take and 
give. Artinya, penulis memberi informasi mengenai fenomena tertentu dan pembaca 
menerima informasi tersebut sebagai pengetahuan yang bisa jadi baru bagi dirinya. 
Magnifico (2014) mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif kognitif, pembaca 
berfungsi terutama sebagai alat untuk berpikir dan memori pemicu pengetahuan 
sebelumnya. Banyak studi penelitian telah menunjukkan bagaimana penulis ahli 
mengajukan pertanyaan tentang audiens mereka untuk mengambil kenangan atau 
membingkai ide-ide mereka tentang preferensi topik, karakteristik genre, atau gaya 
bahasa yang mungkin memberikan arahan untuk tulisan yang bersangkutan. Banyak 
penulis pemula, terutama saat menulis untuk sekolah, juga mencerminkan pada 
konseptualisasi dasar pembaca, menggunakan apa yang mereka pikirkan tentang 
pengetahuan guru mereka sebagai ukuran untuk konten apa yang harus disertakan 
dalam tulisan mereka, karena guru berfungsi sebagai pembaca utama sebagian besar 
siswa. Teks eksplanasi bersifat monolog karena berisi penjelasan-penjelasan mengenai 
fenomena tertentu. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada 
peristiwa sebelumnya dan memunculkan peristiwa lain sesudahnya.  
 Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini bertujuan untuk memaparkan (1) 
hakikat model chain writing beregu, (2) sintaks model chain writing beregu, (3) konteks 
pemakaian dan sarana pendukung, dan (4) contoh aplikasi model chain writing beregu. 
Penjelasan mengenai hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 
 
HAKIKAT MODEL CHAIN WRITING BEREGU 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) landasan filosofis dan teoritis, 
(2) tujuan model chain writing beregu, (3) karakteristik model chain writing beregu, dan 
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(4) kelebihan dan kelemahan model chain writing beregu. Berikut penjelasan mengenai 
hal tersebut. 
Landasan Filosofis dan Teoretis 
 Model chain writing beregu merupakan kombinasi dari group investigation dan 
chain writing. Model ini dilandasi teori belajar konstruktivisme. Amin (2012) 
mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis konstruktivisme sosial merupakan 
pembelajaran yang menekankan siswa untuk mengkontruksi sendiri pengetahuan di 
dalam benaknya dengan memperhatikan interaksi sosial. Kita mengontruksi 
pengetahuan kita, melalui interaksi kita dengan objek, fenomena, pengalaman, dan 
lingkungan. Pengetahuan akan dianggap benar jika pengetahuan itu bisa berguna 
untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Menurut 
konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari seseorang 
kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. 
Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang 
berkembang terus-menerus. Ketika proses tersebut, keaktifan seseorang yang ingin 
tahu memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan pengetahuannya. 
Konstruktivisme lebih menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang 
mendalam. Menurut konstruktivisme, bila seseorang tidak mengonstruksikan 
pengetahuannya sendiri secara aktif, meskipun ia berumur tua, akan tetap tidak 
berkembang pengetahuannya. Teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa 
tujuan, yaitu (1) mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan 
dan menjawab sendiri pertanyaannya, (2) membantu siswa untuk mengembangkan 
pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, dan (3) mengembangkan 
kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 

Group investigation pada hakikatnya merupakan model pembelajaran kooperatif. 
Menurut Johnson dan Johson dalam Huda (2014:31), pembelajaraan kooperatif 
berarti working together to accomplish shared goals (bekerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota sama-sama berusaha mencapai 
hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok. Pembelajaran 
kooperatif seringkali didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil 
yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerjasama dan saling 
meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain. Zainuddin (2013) 
mengemukakan bahwa group investigation dapat membentuk karakter siswa. 
Pembelajaran group investigation dapat membentuk karakter bersahabat/komunikatif 
menjadi lebih baik. Indikasinya siswa saling membantu dengan teman yang 
membutuhkan dan menolong teman yang meminta bantuan. Damini (2014) 
menjelaskan bahwa ketika menerapkan group investigation guru bertugas untuk 
menciptakan kondisi partisipatif yang sama untuk semua siswa. Guru 
bertanggungjawab untuk membimbing proses penyelidikan dan memfasilitasi baik 
individu maupun kelompok belajar. 
 Huda (2014-33) menjelaskan bahwa ada lima perspektif teoretis yang 
mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu (1) perspektif motivasional, (2) perspektif 
kohesi sosial, (3) perspektif kognitif, dan (4) perspektif perkembangan, dan (5) 
perspektif elaborasi kognitif. Pertama, perspektif motivasional berasumsi bahwa 
usaha-usaha kooperatif haruslah didasarkan pada penghargaan kelompok dan 
struktur tujuan. Kedua, perspektif kohesi sosial menegaskan bahwa pembelajaran 
kooperatif hanya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa jika dalam 
kelompok kooperatif terjalin suatu kohesivitas antar anggota di dalamnya. Ketiga, 
perspektif kognitif berpandangan bahwa interaksi antar siswa akan meningkatkan 
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prestasi belajar mereka selama mereka mampu memroses informasi secara mental 
(kognisi) daripada secara motivasional. Keempat, perspektif perkembangan kognitif 
berasal dari pemikiran Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Perspektif Piaget menegaskan 
bahwa ketika siswa bekerja sama, konflik sosio-kognitif akan muncul dengan 
melahirkan apa yang dikenal dengan ketidakseimbangan kognitif. Vygotsky 
mendeskripsikan bagaimana perilaku kolaborasi berpengaruh terhadap pembelajaran. 
Kelima, perspektif elaborasi kognitif dikembangkan oleh O‘Donnel dan O‘Kelly, 
menegaskan bahwa elaborasi bisa menjadi latihan kognitif yang dapat meingkatkan 
pembelajaran siswa. Suparmi (2012) mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif 
merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 
yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam penyelesaian tugas kelompoknya, setiap 
siswa harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi 
pelajaran. Jolliffe (2014) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif membutuhkan 
proses yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk melaksanakan secara efektif. 
Kerjasama ini bisa dilakukan oleh guru, siswa, orang tua, maupun warga sekolah yang 
lain. 
 Chain writing memiliki arti menulis berantai. Menulis berantai merupakan salah 
satu metode active learning atau learning by doing yang bertujuan agar siswa 
mengasosiasikan belajar sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan (Syathariah, 
2011:41-42). Kegiatan menulis dengan pembelajaran ini membuat siswa aktif 
mengembangkan daya khayalnya, berimajinasi, dan langsung menghasilkan sebuah 
produk. Produk yang dihasilkan adalah karya bersama. Para siswa diberi kebebasan 
mengekspresikan imajinasinya melalui tulisan-tulisan yang dihasilkannya. Wulandari, 
Fuady, Sumarwati (2012) menjelaskan bahwa guru dapat menerapkan menulis 
berantai dalam pembelajaran menulis karena dengan menulis berantai siswa akan 
termotivasi untuk menulis lebih baik. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan chain writing beregu, kegiatan 
menulis merupakan proyek bersama yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok. 
Pada akhir pembelajaran, akan tercipta sejumlah teks hasil karya siswa. Kegiatan 
pembelajaran ini dilakukan sebagai langkah memotivasi siswa dalam mengembangkan 
imajinasinya untuk menulis teks tertentu. Pada metode menulis berantai, siswa 
bekerja di dalam kelompok. Setiap anggota kelompok menuangkan perasaannya ke 
dalam tiga kalimat. Hal itu dilakukan secara berantai sampai batas waktu yang 
ditentukan berakhir. Keberhasilan seorang anggota kelompok akan berpengaruh pada 
keberhasilan kelompoknya. Bisa dikatakan ini sebagai menulis kolaboratif. Porto 
(2016) mengemukakan bahwa menulis kolaboratif dapat membantu peserta didik 
untuk membuat koherensi dalam memproduksi sebuah narasi. Ketika melanjutkan 
tulisan teman dalam kelompoknya, tentu siswa akan membaca tulisan temannya 
terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika melanjutkan tulisan siswa akan  memikirkan 
tulisan yang koheren dengan tulisan teman sebelumnya. 
Tujuan Model Chain Writing Beregu 
 Suatu model pembelajaran tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak 
dicapai. Adapun tujuan dari model pembelajaran chain writing beregu adalah sebagai 
berikut. 
1. Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran (menulis teks eksplanasi secara 

beregu) 
2. Menciptakan interaksi kelompok sosial  
3. Mencipatkan lebih banyak aktivitas intelektual 
4. Meningkatkan perasaan positif terhadap satu sama lain 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

224 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

5. Meningkatkan kemampuan bekerjasama antar siswa 
6. Menjadikan siswa lebih kritis, mandiri, percaya diri 
Karakteristik Model Chain Writing Beregu 

Model chain writing beregu merupakan model yang menekankan pada 
kemampuan menulis siswa secara beregu. Model ini menciptakan interaksi kelompok 
sosial sehingga dapat menumbuhkan jalinan kerjasama antar siswa untuk menulis 
secara bersama-sama. Chain writing beregu merupakan hasil kombinasi dari group 
investigation dan chain writing. Dalam group investigation siswa diberi masalah dengan 
topik tertentu untuk diinvestigasi. Dalam chain writing siswa dalam satu kelompok 
menghasilkan satu teks. Model ini memiliki inovasi baru, yaitu siswa hanya diberi 
masalah/topik untuk dipecahkan yang berasal dari rangsang gambar dan video. 
Kemudian, siswa dalam kelompok A dan B yang mendapatkan rangsang sama akan 
berkolaborasi untuk membuat satu tulisan. Setiap kelompok juga diwajikan untuk 
minimal menulis 3 kalimat. Selain itu, ada juga pemberian hadiah kecil sebagai bentuk 
apresiasi dari guru kepada kelompok yang memiliki hasil teks terbaik. 
Kelebihan dan Kelemahan Model Chain Writing Beregu 

Sebuah model pembelajaran pasti ada kelebihan dan kelemahan masing-
masing. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model chain writing beregu adalah 
sebagai berikut. 
Kelebihan Model Chain Writing Beregu 
1. Suasana kelas menjadi lebih hidup 
2. Suasana pembelajaran terasa mengasyikkan 
3. Dapat memotivasi siswa yang tidak bisa menjadi bisa 
4. Dapat memotivasi siswa yang kurang aktif menjadi aktif 
5. Dapat mengakrabkan semua siswa 
6. Siswa menjadi lebih kritis, mandiri, dan percaya diri 
7. Siswa menjadi lebih cermat dalam menulis 
8. Siswa dapat aktif menungangkan imajinasinya dan meneruskan kalimat-kalimat 

yang terlebih dahulu ditulis oleh temannya 
9. Siswa dapat menghargai keberhasilan teman dan menerima kekalahan dengan 

lapang dada 
Kekurangan Model Chain Writing Beregu 
1. Suasana kelas akan gaduh karena keaktifan siswa 
2. Siswa terkesan terburu-buru ketika menulis gagasannya 
3. Membutuhkan waktu yang relatif lama 
4. Tidak cocok untuk keterampilan menyimak 
 
SINTAKS MODEL CHAIN WRITING BEREGU 

Model chain writing beregu memiliki enam sintaks. Adapun sintaks beserta 
langkah-langkah model chain writing beregu adalah sebagai berikut. 
Sintaks Langkah-langkah 
1) Menghadapkan pada keadaan 

yang penuh teka-teki dan 
membingungkan (GI) 

a) Guru memilih rangsang 
b) Guru menayangkan 

rangsang akan dijadikan 
masalah/topik.  

2) Mengorganisasikan peserta didik 
belajar. 

c) Guru membagi kelompok 
d) Perwakilan dari 

kelompok mengambil undian tugas 
3) Membantu investigasi mandiri e) Guru membantu siswa 
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dan kelompok. mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
terkait dengan permasalahan yang 
hendak diinvestigasi. 

f) Guru membimbing siswa 
(dalam kelompok) untuk 
memproduksi teks sesuai dengan 
struktur yang benar 

g) Guru membimbing siswa 
(dalam kelompok) untuk menyusun 
teks dengan unsur kebahasaan yang 
tepat 

4) Peserta didik mengeksplorasi 
terhadap situasi. (GI) 

h) Setiap siswa dalam 
kelompok mendaftar hal-hal yang 
mereka amati dari rangsangan 

5) Peserta didik menulis berantai 
(Chain Writing) 

i) Siswa dalam kel. 1 
berdiskusi kemudian menulis 
minimal 3 kalimat. Kemudian 
diserahkan ke kel.2 

j) Siswa dalam kel.2 dengan 
berdiskusi kemudian melanjutkan 
tulisan dari kel.1 dengan menulis 
minimal 3 kalimat.  

k) Kel.2 menyerahkan 
tulisan ke kel.1, untuk ditambahi lagi 
apabila masih ada kekurangan. 

l) Kel.1 mengembalikan ke 
kel.2 untuk disunting dan direvisi 
apabila ada kekeliruan. 

m) Siswa dalam kel. 3 
berdiskusi kemudian menulis 
minimal 3 kalimat untuk dijadikan 
sebuah teks . Kemudian diserahkan 
ke kel.4 

n) Siswa dalam kel.4 
berdiskusi kemudian melanjutkan 
tulisan dari kel.3 dengan menulis 
minimal 3 kalimat.  

o) Kel.4 menyerahkan 
tulisan ke kel.3, untuk ditambahi lagi 
apabila masih ada kekurangan. 

p) Kel.3 mengembalikan ke 
kel.4 untuk disunting dan direvisi 
apabila ada kekeliruan. 

6) Mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil kerja.  

q) Salah satu perwakilan 
kelompok 1 dan 2 menyampaikan 
hasil diskusinya di depan kelas. 

r) Kelompok lain 
memberikan komentar dan penilaian. 
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s) Salah satu perwakilah 
kelompok 3 dan kelompok 4 
menyampaikan hasil diskusinya di 
depan kelas. 

t) Pemberian hadiah berupa 
snack kepada kelompok yang 
memiliki nilai teks eksplanasi 
tertinggi. 

 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 

Model chain writing beregu dapat diterapkan pada pembelajaran menulis. 
Konteks sosial pemakaian model chain writing beregu ini adalah kelas dengan siswa yang 
heterogen (aktif, pasif). Kegiatan belajar mengajar dilakukan di pagi hari. Guru yang 
menggunakan adalah guru bahasa Indonesia yang cakap dan bisa mengkondisikan 
jalannya pembelajaran dengan model ini.  

Sarana prasarana yang digunakan dalam model ini berupa lingkungan kelas 
kondusif (luas) sehingga memungkinkan untuk melingkarkan bangku per kelompok 
dengan jarak tertentu antara kelompok satu dengan kelompok lain. Sehingga 
keautentikan teks siswa (dalam kelompok) bisa dijamin. Selain itu, diperlukan sarana 
pendukung berupa snack untuk hadiah kepada kelompok yang memiliki nilai teks 
tertinggi. 
 
CONTOH APLIKASI MODEL CHAIN WRITING BEREGU 
Jenjang : VIII SMP/MTS 
KD : 4.10 Menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi 

proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan 
memerhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. 

Indikator :  
1. Memproduksi teks eskplanasi sesuai dengan strukturnya. 

a. Penjelasan umum 
b. Penjelasan proses 
c. Penjelasan akhir (simpulan/saran) 

2. Menyusun teks eksplanasi dengan unsur kebahasaan yang tepat. 
a. Istilah teknis 
b. Kata penunjuk waktu 
c. Konjungsi sebab akibat 

3.  Menampilkan teks eksplanasi secara tulis maupun lisan. 
 
Sintaks Langkah-langkah 
1) Menghadapkan pada keadaan 

yang penuh teka-teki dan 
membingungkan (GI) 

a. Guru memilih peristiwa emotif 
berupa gambar kemacetan lalu lintas 
dan video fenomena pelangi. 

b. Guru menayangkan gambar 
kemacetan lalu lintas dan fenomena 
pelangi. (memberi masalah/topik) 

2) Mengorganisasikan peserta didik 
belajar. 

c) Guru membagi siswa menjadi 4 
kelompok (Setiap kelompok ada 5 
siswa). 

d) Perwakilan dari kelompok, 
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mengambil undian tugas (teks 
eksplanasi dari gambar kemacetan 
lalu lintas/video fenomena pelangi). 

3) Membantu investigasi mandiri 
dan kelompok. 

e) Guru membantu siswa 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
terkait dengan permasalahan yang 
hendak diinvestigasi. 

f) Guru membimbing siswa (dalam 
kelompok) untuk memproduksi teks 
eksplanasi dengan struktur yang 
benar 

- Penjelasan umum 

- Penjelasan proses 

- Penjelasan akhir (simpulan, 
saran) 

g) Guru membimbing siswa (dalam 
kelompok) untuk menyusun teks 
eksplanasi dengan unsur kebahasaan 
yang tepat 

- Istilah teknis 

- Kata penunjuk waktu 

- Konjungsi sebab akibat 
4) Peserta didik mengeksplorasi 

terhadap situasi. (GI) 
h) Setiap siswa dalam kelompok 

mendaftar hal-hal yang mereka amati 
dari gambar kemacetan lalu lintas 
atau video fenomena pelangi. 

5) Peserta didik menulis CXberantai 
(Chain Writing) 

i) Siswa ABCDE kel. 1 dengan 
rangsang gambar kemacetan lalulintas 
berdiskusi kemudian menulis 
minimal 3 kalimat untuk dijadikan 
sebuah teks eksplanasi. Kemudian 
diserahkan ke kel.2 

j) Siswa FGHIJ kel.2 dengan 
rangsang gambar kemacetan lalulintas 
berdiskusi kemudian melanjutkan 
tulisan teks eksplanasi dari kel.1 
dengan menulis minimal 3 kalimat.  

k) Kel.2 menyerahkan tulisan ke 
kel.1, untuk ditambahi lagi apabila 
masih ada kekurangan. 

l) Kel.1 mengembalikan ke kel.2 
untuk disunting dan direvisi apabila 
ada kekeliruan. 

m) Siswa KLMNO kel. 3 dengan 
rangsang gambar kemacetan lalulintas 
berdiskusi kemudian menulis 
minimal 3 kalimat untuk dijadikan 
sebuah teks eksplanasi. Kemudian 
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diserahkan ke kel.4 
n) Siswa PQRST kel.4 dengan 

rangsang gambar kemacetan lalulintas 
berdiskusi kemudian melanjutkan 
tulisan teks eksplanasi dari kel.3 
dengan menulis minimal 3 kalimat.  

o) Kel.4 menyerahkan tulisan ke 
kel.3, untuk ditambahi lagi apabila 
masih ada kekurangan. 

p) Kel.3 mengembalikan ke kel.4 
untuk disunting dan direvisi apabila 
ada kekeliruan. 

6) Mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil kerja.  

q) Salah satu perwakilan kelompok 
1 dan 2 menyampaikan hasil teks 
eksplanasinya di depan kelas. 

r) Kelompok lain memberikan 
komentar dan penilaian. 

s) Salah satu perwakilah kelompok 
3 dan kelompok 4 menyampaikan 
hasil teks eksplanasinya di depan 
kelas. 

t) Pemberian hadiah berupa snack 
kepada kelompok yang memiliki nilai 
teks eksplanasi tertinggi. 

 
PENUTUP 

Model chain writing beregu diadaptasi dari pengkombinasian model group 
investigation dan chain writing. Model ini pada hakikatnya merupakan model 
pembelajaran kooperatif. Chain writing beregu menekankan pada kemampuan 
menulis siswa secara beregu. Model ini memiliki enam sintaks, yaitu (1) 
menghadapkan pada keadaan yang penuh teka-teki dan membingungkan, (2) 
mengorganisasikan peserta didik belajar, (3) membantu investigasi mandiri dan 
kelompok, (4) peserta didik mengeksplorasi terhadap situasi, (5) peserta didik menulis 
berantai, dan (6) mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja.   
Konteks sosial pemakaian model chain writing beregu ini adalah kelas dengan siswa 
yang heterogen (aktif dan pasif). Kegiatan belajar mengajar dilakukan di pagi hari. 
Guru yang menggunakan adalah guru bahasa Indonesia yang cakap dan bisa 
mengkondisikan jalannya pembelajaran dengan model ini. Sarana prasarana yang 
digunakan dalam model ini berupa lingkungan kelas kondusif (luas). Selain itu, 
diperlukan sarana pendukung berupa snack untuk hadiah.  
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ABSTRAK: Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan cara 

mengonstruksi beberapa unsur cerpen dari tembang dolanan. Dipilihnya tembang 
dolanan sebagai stimulus dasar penggasan ide yaitu agar siswa mempunyai alternatif ide 
penulisan cerpen dengan tetap mengetahui hakikat tembang dolanan sebagai kekayaan 
budaya yang tidak boleh hilang begitu terbawa arus teknologi yang cepat. Adapun cara 
mengkonstruksi cerpen dari tembang dolanan, yaitu (1) menemukan dan 
mengembangkan tema, (2) menentukan amanat cerita, (3) mengembangkan alur, (4) 
memulai cerita, (5) mengembangkan tokoh dan watak, (6) mengembangkan dialog, (7) 
mengembangkan latar, dan (8) mengakhiri cerita. 

 
Kata kunci: konstruksi cerpen, tembang dolanan, kearifan lokal 

  

 Kebudayaan merupakan sebuah kekayaan intelektual yang selayaknya dijaga 
oleh pemiliknya dan generasi selanjutnya. Kebudayaan tidak serta merta muncul, 
tetapi melalui suatu proses berpikir yang panjang dan hasil perenungan nilai luhur 
suatu kelompok masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong 
pemerintah daerah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya daerah di 
sekolah sebagai sarana melestarikan kearifan lokal serta membentuk karakter (Hakim, 
2016). Di dalam kebudayaan terdapat nilai kearifan lokal yang perlu ditanamkan pada 
generasi penerus agar menjadi jiwa yang berkarakter Indonesia. Salah satu cara yang 
paling efektif untuk mengenalkan kebudayaan itu adalah melalui pembelajaran, baik 
pembelajaran secara langsung dalam bentuk seni atau pembelajaran yang 
mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam matapelajaran selain seni, salah satunya 
bahasa Indonesia. 
 Bentuk pengintegrasian nilai kearifan lokal dalam seni atau budaya ke dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia salah satunya adalah dengan memasukkan unsur 
kearifan lokal tersebut dalam keperluan penulisan cerpen. Menurut Haryanta 
(2012:40), cerita pendek adalah kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang 
memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh atau 
pelaku cerita dalam satu situasi tertentu. Yusuf (1995:54) menambahkan pengertian 
cerita pendek dengan mengungkapkan bahwa di dalam cerita pendek, benturan-
benturan dramatik di antara tokoh merupakan inti cerita pendek tersebut. Bagian dari 
cerita pendek yang menjadi kesan untuk pembaca terletak pada permasalahan yang 
ada pada tokoh pusat tersebut. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk memasukkan 
unsur kearifan lokal sebagai salah satu daya tarik yang menimbulkan kesan pada 
pembaca. 
 Salah satu kompetensi dasar (KD)  matapelajaran bahasa Indonesia di tingkat 
SMA kelas XI yang disebutkan di dalam Permendikbud Tahun 2016 No. 24 adalah 

mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 
pembangun cerpen. Cerpen dibangun dengan tujuh unsur, yaitu tema, amanat, alur, 
tokoh dan penokohan, dialog, latar, dan gaya bahasa. Unsur-unsur tersebut bisa 
dikembangkan dengan stimulus yang beragam. Salah satu stimulus yang bisa 
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digunakan bila dihubungkan dengan pembelajaran berbasis budaya adalah tembang 
dolanan. 
 Tembang dolanan merupakan salah satu sastra lisan yang mengandung nilai 
moral dan nilai budaya. Nilai moral dan budaya tersebut terwujud di dalam liriknya 
yang sarat akan petuah. Hal ini merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang patut 
untuk dilestarikan. Pelestarian ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan tembang 
dolanan di dalam pembelajaran. Namun, hal ini sangat disayangkan karena fakta di 
lapangan kini kurang mendukung potensi tersebut. Menentukan materi pendidikan 
tembang (lagu) dolanan anak-anak khususnya di sekolah taman kanak-kanak dan 
sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan usia anak tidak mudah, hal ini 
karena pengaruh perkembangan teknologi informasi dengan mudah dan cepat 
dinikmati dan didapatkan di lingkungan rumah (keluarga) maupun di masyarakat 
setiap saat (Muljono, 2012:101). Sejak di tingkat taman kanak-kanak saja teknologi 
informasi sudah mempengaruhi pola pikir peserta didik di era kini, apalagi di tingkat 
sekolah menengah. Dengan mengemas tembang dolanan ke dalam konstruksi cerpen, 
diharapkan peserta didik mendapatkan nuansa yang berbeda dalam memahami nilai 
luhur tembang dolanan. 

Mengkonstruksi artinya mendirikan beberapa bagian substansi dengan tujuan 
akhir membuat sebuah bangunan atau sesuatu secara utuh. Mengkonstruksi cerpen 
berarti membangun beberapa bagian dari sebuah cerpen untuk dijadikan cerita utuh 
dengan kekhasan tertentu. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan konstruksi cerita 
pendek dengan proses berpikir penulis atau bisa dikatakan proses kognitif penulis 
dalam menuangkan ide atau gagasan. Salah satu cara penulis untuk menuangkan ide 
atau gagasan adalah dalam bentuk cerpen. Menurut Zainurrahman (2011:76—92 ) 
ada tiga hierarkhi proses kognitif menulis, yaitu (1) perencanaan, (2) penulisan, dan 
(3) revisi. Dalam proses perencanaan terdapat pembangkit ide, pengorganisasian ide, 
dan aransemen tujuan. Tahap perencanaan adalah tahapan yang memungkinkan 
penulis untuk membuat rancangan cerita yang akan dikembangkan menjadi cerita 
utuh. Di dalam tahap penulisan, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu 
pengembangan paragraf, pemilihan kata, ambiguitas, dan gaya bahasa (metafora, 
hiperbola, dan personifikasi). Tahap revisi adalah tahapan yang digunakan penulis 
untuk memperbaiki kekurangan dari hasil meninjau ulang sebuah tulisan. 
 Menurut Siswanto (2014), Ada 11 tahapan dalam menulis sebuah cerita, yaitu 
(1) menemukan dan mengembangkan tema, (2) menentukan amanat cerita, (3) 
mengembangkan alur, (4) memulai cerita, (5) mengembangkan tokoh dan watak, (6) 
mengembangkan dialog, (7) mengembangkan latar, (8) mengembangkan sudut 
pandang, (9) mengembangkan gaya bahasa, (10) mengembangkan gaya penceritaan, 
dan (11) mengakhiri cerita.  
 Kesebelas tahapan dalam menulis cerita tersebut diadaptasi di dalam makalah 
ini sebagai tahapan mengkonstruksi cerita pendek dari tembang dolanan. Tidak 
semua tahapan tersebut diadaptasi, tetapi hanya akan dikembangkan delapan tahapan 
saja, yaitu: (1) menemukan dan mengembangkan tema, (2) menentukan amanat cerita, 
(3) mengembangkan alur, (4) memulai cerita, (5) mengembangkan tokoh dan watak, 
(6) mengembangkan dialog, (7) mengembangkan latar, dan (8) Mengakhiri cerita. 
 Konsep serupa tentang konstruksi cerpen pernah dilakukan sebelumnya, 
seperti Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Menggunakan Metode Jigsaw Berbantuan 
Media Video Iklan Asuransi pada Siswa Kelas X SMA Negeri Sumpiuh (Nurfebrianti, 
2015), Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi Melalu 
Media Angka Siswa Kelas X SMA Dian Kartika Semarang Tahun Ajaran 2009/2010 
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(Tranwati, 2009), dan lain-lain. Namun, konsep tersebut memiliki perbedaan dengan 
konsep yang akan dipaparkan di dalam makalah ini. Makalah ini membahas 
konstruksi cerpen menggunakan stilumus yang berupa tembang dolanan. 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, belum ada fakta di 
lapangan yang menjadikan tembang dolanan sebagai stimulus dalam menulis cerpen. 
Oleh karena itu, konstruksi cerpen berbasis tembang dolanan diharapkan mampu 
menjadi wawasan baru bagi pegiat bahasa, khususnya dalam pembelajaran menulis 
cerpen. Makalah Konstruksi Cerpen Berbasis Kearifan Lokal: Tembang Dolanan ini 
bertujuan untuk memberikan alternatif bagi guru dalam mengajarkan pembelajaran 
menulis cerpen kepada siswa berbasis kearifan lokal. 
 
PEMBAHASAN 
 Makalah ini membahas tiga pokok bahasan, yaitu: a) kearifan lokal, b) 
tembang dolanan, dan c) langkah-langkah pengembangan cerpen berbasis tembang 
dolanan yang dipaparkan berikut ini. 
 
Kearifan Lokal 
 Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di 
dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada 
komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu 
berada (Sudikan, 2013:200). Kearifan lokal merupakan hubungan yang berkelanjutan 
dan terus dipertahankan. Kearifan yang dimaksud di sini bisa berupa ilmu, 
kebijaksanaan di dalam menanggulangi permasalahan, hingga kekayaan budaya 
setempat. Kearifan lokal tertanam dan berkembang di dalam suatu kelompok 
masyarakat dalam kesadaran. 
 Kearifan lokal sering dikaitkan dengan nilai budaya. Hal ini tidak 
mengherankan karena budaya diyakini dapat menata kehidupan sosial di masyarakat. 
Kearifan ‗budaya‘  lokal diekspresikan di dalam norma, tradisi, mitos, dan lain-lain. 
Kearifan budaya lokal ini sudah menyatu dengan sistem kepercayaan masyarakat. 
Tradisi ini dianut dalam rentang waktu yang cukup lama. Selain itu, kearifan lokal juga 
identik dengan pengelolaan alam seperti pertanian, hutan, sumber air, dan lainnya. 
Masyarakat mempertahankan kekayaan alam yang mereka punya dengan 
menggunakan adat istiadat. Maka dari itu, tidak heran bila kita menjumpai mitos di 
masyarakat yang melarang seseorang ‗membuang air‘ di bawah pohon dengan alasan 
bahwa akan ada makhluk lain yang mengganggu. Makna sebenarnya di balik mitos itu 
adalah agar masyarakat senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak 
berlaku sembarangan. Inilah kenapa kearifan lokal bisa berfungsi sebagai sarana 
konservasi sumber daya alam. 

Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku, 
diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari. Namun, 
perbedaan tempat, waktu, dan suku akan menghasilkan kearifan lokal yang berbeda 
pula. Mengingat kondisi sosiogeografis dengan keberagaman suku, ras, agama, adat 
istiadat dan kebiasaan jelas merupakan indikator utama lahirnya kearifan lokal (Ratna, 
2011:90). Perbedaan itu disebabkan oleh tantangan alam dan perbedaan kebutuhan 
hidup. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya 
masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas.  

Sastra mempunyai kaitan dengan kearifan lokal. Pembahasan mengenai sastra, 
tentu tidak jauh dari bahasa dan kesenian. Kesenian di zaman dulu lebih berorientasi 
kepada kesenian kuno, klasik, atau daerah-daerah, namun dengan kebudayaan masa 
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kini, kesenian lebih berorientasi kepada kesenian mutakhir. Kesenian Indonesia masa 
kini dapat sangat menonjol dalam seni rupa, kesusastraan, dan dalam seni drama, 
termasuk seni film. ―Ketiga cabang kesenian tersebut memang yang paling kurang 
terikat kepada nilai-nilai budaya dan adat istiadat tradisional atau daerah, lebih bebas 
untuk maju pesat, dan mencapai mutu yang dapat diterima oleh semua warga negara 
Indonesia dengan latar belakang kebudayaan dan suku yang berbeda-beda,...‖ 
(Koentjaraningrat, 1985:132). 

Kearifan lokal pada karya sastra jelas terletak pada penggunaan bahasa, baik 
tulisan maupun lisan. Sebagai bahasa, maka kekuatannya terbatas untuk dihafal, 
diingat, ditularkan pada orang lain atau generasi yang lainnya (Ratna, 2011:95). Dalam 
karya sastra, unsur-unsur estetis digambarkan melalui kekuatan bahasa, majas, gaya 
bahasa sedangkan unsur-unsur antropologis digambarkan melalui wacana. Jenis karya 
sastra yang paling banyak menampilkan kearifan lokal adalah novel dan bentuk 
bentuk fiksi naratif lainnya, seperti: cerpen, drama, termasuk jenis karya sastra lama, 
seperti: dongeng, legenda, dan mite. 

Indonesia adalah negara yang cukup kental dengan berbagai kearifan lokal. 
Kearifan lokal yang beraneka ragam berasal dari berbagai daerah. Para sastrawan 
Indonesia terlahir dari daerah yang berbeda-beda pula. Keberagaman ini lantas tak 
jarang diusung ke dalam karya sastra mulai dari puisi, prosa, hingga drama. 
Perwujudan nilai-nilai kearifan lokal ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh 
sastrawan mutakhir, sehingga terkesan hilang sama sekali. Namun, kita masih bisa 
mengkajinya dibekali dengan skemata yang kita punya tentang kearifan lokal.  

Adimihardja (2008:104) menyatakan ―...walaupun pengetahuan itu sudah 
tidak lengkap lagi atau telah berakulturasi dengan pengetahuan baru, masih nampak 
ciri-ciri khasnya dan masih berfungsi dengan baik sebagai pedoman hidup masyarakat 
pendukungnya‖. Contohnya, dalam sebuah kumpulan tulisan tentang ―Petani. 
Merajut Tradisi Era Globalisasi‖ kajian Sulaiman Mamar, terdapat ―nilai-nilai kultural 
mewarnai proses diferensiasi agraria di pedesaan Jawa, di mana proses polarisasi 
agraria terjadi pada kalangan masyarakat abangan di Desa Lumbung Kerep, 
sedangkan proses stratifikasi terjadi di kalangan masyarakat santri di Desa Tamping 
Mojo. 
 Konstruksi nilai budaya dalam sastra Indonesia dimungkinkan oleh adanya 
budaya tertentu yang menjadi sumber penciptaan sastra Indonesia (Saryono, 
2011:179). Salah satu sumber penciptaan itu bisa saja datang dari budaya yang 
berbasis kearifan lokal. Folklor yang mengandung kearifan lokal dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan kearifan lokal berwujud 
kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur 
tradisi budaya setempat yang bisa mengatur tatanan masyarakat. Salah satu bentuk 
folklor yang bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter adalah tembang 
dolanan. 
 
Tembang Dolanan 
 Tembang dolanan di dalam budaya masyarakat Jawa sering identik dengan 
kata tembang saja, yang dapat diartikan sebagai kalimat yang dilagukan dengan suara 
manusia dan diiringi dengan tetabuhan. Menurut Nirbaya (2015:16), tembang 
dolanan juga disebut lelagon, yaitu lagu yang penyusunannya bebas, tidak terikat oleh 
aturan-aturan (gatra, guru lagu, dan guru wilangan) seperti pada tembang lainnya, 
misalnya tembang macapat. Pengertian ‗tembang dolanan anak‘ dibatasi sebagai lelagon 
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‗tembang‘ yang dimainkan oleh anak-anak dengan fragmen permainan gerak yang 
lucu, spontan, dan energik (Widodo, 2013:190).  
 Tembang dolanan tidak hanya sekadar dinyanyikan oleh anak-anak saja, 
namun sering kali diwujudkan dalam bentuk permainan, gerakan yang khas, dan 
menjadi suatu ciri penanda kelompok masyarakat tertentu. Hal inilah yang 
menjadikan lagu dolanan sangat dekat dengan anak-anak. Adapun lagu dolanan yang 
sering digunakan dalam permainan tersebut, yaitu: Cublak-Cublak Suweng, Sluku-Sluku 
Bathok, Jamuran, Gula-Ganthi, Jaranan, dan sebagainya. Lagu dolanan juga ada yang 
hanya dinyanyikan saja, tidak dikombinasikan dengan permainan, seperti: Bebek Adus 
Kali, Oh Adhiku, Menthok-Menthok, dan sebagainya  (Nurhidayati, 2011:3—4). 
 Petuah dan nasihat tentang keluhuran di dalam budaya Jawa dalam 
menghadapi tantangan zaman,  digubah di dalam karya yang berestetik tinggi dalam 
tembang dolanan. Menurut Muljono (2012:101), sebagai musik vokal, tembang (lagu) 
merupakan karya kreatif manusia yang mencerminkan sikap dan perhatian serta 
ungkapan terhadap keindahan yang diungkapkan melalui medium bunyi (suara 
mulut). Tembang dolanan diwujudkan dalam melodi yang membangkitkan semangat 
karena berada pada nada mayor. Tidak ada tembang dolanan yang berwujud lagu-lagu 
pada nada minor karena lagu-lagunya digunakan dalam permainan. Hal ini 
diungkapkan oleh Widodo (2013:197), bahwa titi laras tembang tetap menunjukkan 
notasi yang hampir sama. Yang dimaksud dengan hampir sama adalah tembang 
dolanan yang satu dan yang lainnya sama-sama memiliki notasi-notasi yang 
membangun suasana gembira. Ini yang menjadikan tembang dolanan bisa menjadi 
sesuatu yang digemari oleh pendengarnya. 
 Di samping itu, berbagai sistem nilai yang termuat di dalam tembang dolanan 
tidak hanya dikemas di dalam lelagon yang indah saja. Tembang dolanan juga 
diwujudkan dalam bentuk bahasa yang indah. Makna-makna di dalam tembang 
dolanan jarang sekali yang diungkapkan secara gamblang. Menurut Widodo 
(2013:191), bahasa dalam tembang dolanan memiliki ciri metafor yang sangat kuat 
dan sulit untuk dikatakan sebagai bahasa literal. Sering kali di dalam tembang dolanan 
ditemui lagu-lagu yang bermuatan nasihat, mencerminkan ungkapan keindahan 
ciptaan Sang Pencipta, berupa sistem nilai, sistem sosial, dan sistem material. 
Contohnya, pada lagu Padhang Bulan, ada ungkapan rasa syukur seorang manusia atas 
keindahan alam pada saat bulan purnama. Ia lalu mengajak teman-temannya untuk 
berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan yang positif daripada bermalas-
malasan. Muatan nasihat pada lagu tersebut dinampakkan secara halus melalui ajakan 
untuk bermain bersama. 
 Oleh karenanya, memahami tembang sepatutnya dilakukan dari sisi yang lebih 
luas. Memandang semua ungkapan sebagai simbol dan mencoba memahami makna 
melalui cara penafsiran yang lebih mendalam, perlu dilakukan. Jika di dalam konsep 
membaca, penafsir diharapkan mampu reading beyond the line. Penafsir mampu 
memahami apa makna tersirat di balik metafor-metafor di dalam tembang. Widodo 
(2013:190) mengungkapkan, melalui perlambangan dan berbagai bentuk leksikon 
artikulasi metaforis, misalnya binatang lokal (menthok, kupu, kancil, gajah, kebo, dsb.), 
alam sekitar (pari, ngluku, ani-ani, terong, kencur, dsb.), sifat (bodho, pinter, gemi, dsb.), 
anak-anak memahami dirinya melalui hal-hal di luar dirinya dan yang ―bukan dirinya‖. 
 Apabila diungkapkan secara gamblang, bentuk-bentuk nasihat di dalam 
tembang mungkin akan terkesan sangat kaku bagi pendengarnya, terutama anak-anak. 
Hal ini diungkapkan oleh Yunita (2014:472) sebagai berikut. 
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Dari segi kesastraan, tembang dolanan Jawa merupakan nyanyian anak-anak yang 
memiliki bentuk simbolis yang indah, makna simbolis yang cocok dimiliki dan 
ditanamkan kepada anak-anak, serta nilai dan fungsi yang kompleks yang patut 
digunakan  untuk pendidikan anak terutama dalam rangka menanamkan 
pendidikan karakter melalui bentuk-bentuk seni budaya yang bermuatan kearifan 
lokal sebagai penguat identitas bangsa dan pemertahanan budaya nasional yang 
berpotensi pengembangan keberdayaan masyarakat Indonesia. 

 
 Karena tembang dolanan memuat ajaran tentang perilaku luhur yang dikemas 
dalam bentuk lagu, bahasa yang indah, dan dikombinasikan ke dalam permainan, 
tembang dolanan menjadi mudah untuk diterima sebagai suatu kearifan yang 
memiliki ruang keberterimaan yang tinggi. Pada saat anak melagukan ataupun 
memainkan permainan dengan lagu dolanan tersebut maka anak tanpa rasa tertekan 
dapat mengadopsi berbagai ajaran tersebut (Nurhidayati, 2011:4). Ajaran-ajaran ini 
pada akhirnya akan menumbuhkan karakter positif anak yang kemudian hari bisa 
dikembangkan dan dipelihara. Oleh karena itu, tembang dolanan bersifat universal, 
kecuali pada penggunaan bahasa yang mengenal dialek kedaerahan. 
 
Langkah-langkah Pengembangan Cerpen Berbasis Tembang Dolanan 
 Ada delapan langkah pengembangan dalam mengontruks sebuah cerpen 
berdasarkan tembang dolanan, yaitu (1) menemukan dan mengembangkan tema, (2) 
mengembangkan amanat cerita, (3) mengembangkan alur, (4) memulai cerita, (5) 
mengembangkan tokoh dan watak, (6) mengembangkan dialog, (7) mengembangkan 
latar, (8) mengakhiri cerita. Setiap tahap tersebut diuraikan setelah paparan tembang 
dolanan dan pemaknaannya berikut ini. 
 

Aja ngebut, SI 

 
Dhuh adhuh kiye aja dha ngebut sing alon wae 

Datan warunga ambebayani 
Tumprap umum awake dhewe 

Patuha marang aturan dalan dalan 
Lampu merah mandheg 

Lampu ijo mlakuo 
Becik mulata wong kang anyabrang 

Murih becike lan kudu eling 
Mbok aja ngebut 
Mbok aja ngebut 

Yen kebacut tansah gawe ribut 
Mbok aja ngebut mbok aja ngebut 

Yen kebacut tansah gawe ribut 
 

Makna dari tembang dolanan ini adalah berupa nasihat. Nasihat tersebut 
adalah supaya seseorang mendapatkan keselamatan, maka perlu sikap hati-hati dan 
penuh dengan kewaspadaan dalam menjalankan kendaraan. Biar lambat, asal selamat, 
tidak kebut-kebutan, atau semaunya sendiri. Inilah yang diharapkan oleh segenap 
anggota keluarganya. Lalu lintas yang padat menyebabkan psikologi yang tegang dan 
panik. 
 
Menemukan dan Mengembangkan Tema 

Tema merupakan gagasan sebuah cerita. Cerita yang berkualitas ditentukan 
dengan hadirnya tema yang jelas, terarah, dan unik. Langkah pertama adalah 
menemukan tema. Tema dapat ditemukan dari mana saja, salah satunya dari tembang 
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dolanan. Berdasarkan tembang dolanan yang berjudul Aja Negbut Si dapat diperoleh 
dua tema, yaitu (1) kehati-hatian dalam beraktivitas dan (2) kehati-hatian dalam 
berbuat sesuatu, dalam artian untuk menyongsong kehidupan setelah di dunia. 

Setelah tema utama ditemukan, selanjutnya adalah mengembangkan sebuah 
tema menjadi gagasan yang lebih luas. Langkah-langkah pengembangan tema yaitu (1) 
mengembangkan kata atau frasa yang menjadi tema yang telah ditetapkan menjadi 
beberapa cabang kecil dari kata atau frasa tersebut agar diperoleh subtema, (2) 
merangkai beberapa rincian tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai 
penjelas dari tema yang diangkat, (3) mengintegrasikan pengalaman dan wawasan 
penulis untuk pengembangan tema, dan (4) mengevaluasi tema yang telah 
dikembangkan untuk dibandingkan dengan subtansial asli tembang dolanan, relevansi 
cerita dengan keadaan zaman, tujuan akhir penggunaan tema, dan sasaran pembaca. 

 
Mengembangkan Amanat Cerita 

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada 
pembaca. Amanat dalam sebuah cerita bisa disampaikan secara tersurat atau tersirat. 
Menurut Siswanto (2014: 35—36), amanat bisa disampaikan dengan dua cara, yaitu 
(1) penceritaan dan (2) dialog atau monolog. Berikut pengembangan amanat cerita 
berdasarkan tembang dolanan yang berjudul Aja Ngebut, Si dalam bentuk penceritaan. 

Semenjak kecil, Sandi selalu diberi pesan oleh ibunya untuk selalu hati-hati setiap 
berangkat ke sekolah ataupun berangkat ke suatu tempat. Ibunya memberi pesan seperti itu 
dengan tujuan agar Sandi menjadi anak yang taat pada aturan dan tidak semaunya sendiri 
berlaku di tempat umum karena hal tersebut akan mencelakakan dirinya dan orang di sekitar 
dia. Namun, Sandi tidak kehilangan akal untuk selalu mendengarkan dan seakan melakukan 
apa yang disampaikan ibunya pada dia. Kecerdasan Sandi tidak digunakan sebagaimana 
mestinya. 

Amanat yang disampaikan melalui penceritaan tersebut yaitu sebaiknya anak 
melakukan apa yang disampaikan oleh orang tuanya karena pesan itu memang 
ditujukan untuk keselamatan dirinya agar tidak terhalang atau terhambat akibat tidak 
adanya kontrol diri. Selanjutnya, amanat cerita yang dikembangkan dengan teknik 
dialog. Berikut model pengembangannya. 

 ―Sandi, coba kamu jawab pertanyaan Ibu!‖ 
―Iya Bu‖ 
―Orang yang beruntung dan selamat itu yang seperti apa?‖ 
―Apa bu, memangnya?‖ 
―Orang yang kalau berjalan atau berkendara itu dengan kecepatan tinggi?‖ 
―Kok bisa? Kan nanti cepat mati kalau kecelakaan?‖ 
―Iya, kalau orang cepat mati berarti ia akan menjalani perhitungan amal lebih cepat 
daripada orang yang mati ketika tua. Itu berarti ia selamat dari hisab yang panjang di 
akhirat‖ 

 Selain dengan dialog, model pengembangan berupa monolog tokoh utama 
juga bisa dilakukan ketika ia selesai disadarkan dengan fakta di lapangan tentang 
keselamatan diri sendiri. Berikut contoh pengembangan berupa monolog tokoh 
utama dengan amanat yang sama seperti di atas. 

―Aku ini berbeda dengan kakak-kakakku yang penurut terhadap apa yang dikatakan 
oleh Ibu. Sementara itu, aku merupakan anak yang tidak penurut dan tidak diam begitu 
saja ketika diberi pesan baik oleh Ibu. Maksud hati aku ingin menguji kebenaran apa 
yang dikatakan oleh Ibu, tetapi ibu menganggap perilakuku sebagai penolakan terhadap 
petuah Ibu.‖ 
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Mengembangkan Alur 

Secara umum, alur dibagi menjadi tiga yaitu alur maju, alur mundur, dan alur 
campuran. Alur dapat dikembangkan dengan mengambil sebuah isi dari sebuah lirik, 
salah satunya dari isi tembang dolanan tertentu.  

Langkah-langkah pengembangannya yaitu (1) membaca keseluruhan isi 
tembang dolanan dan tafsiran yang ada; (2) menemukan kata kunci dari keseluruhan 
isi; (3) mengembangkan kata kunci tersebut sesuai dengan subtansial tembang 
dolanan yang dipilih; (4) menyelaraskan beberapa pengembangan berdasarkan kata 
kunci tersebut untuk disesuaikan dengan alur yang ada. Berikut isi tembang dolanan 
dan hasil pengembangan alur dari subtansial tembang dolanan berjudul Aja Ngebut, 
Si. 

Berikut disampaikan kembali tafsiran tembang Aja Ngebut, Si. Tembang ini 
berisi nasihat supaya seseorang mendapatkan keselamatan maka perlu sikap hati-hati 
dan penuh dengan kewaspadaan dalam menjalankan kendaraan. Biar lambat asal 
selamat, tidak kebut-kebutan, atau semaunya sendiri. Inilah yang diharapkan oleh 
segenap anggota keluarganya. Lalu lintas yang padat menyebabkan psikologi yang 
tegang dan panik. 

Berdasarkan pemaknaan tersebut, kita dapat mengembangkan menjadi 
sebuah alur sebagai berikut. Pertama yaitu alur maju. Rincian alurnya sebagai berikut: 
tokoh utama tidak mau tahu tentang nasihat orang tuanya untuk mengendarai 
kendaraannya, tokoh utama menemukan mayat tergeletak di pinggir jalan, tokoh 
utama hati-hati, dan tokoh utama menyadari. Kedua yaitu mundur. Rincian alurnya 
sebagai berikut: tokoh utama duduk termenung di Balok, tokoh utama menyaksikan 
kelalaian masa lalunya, tokoh utama hantui oleh sejumlah kenangan buruk baik dalam 
keluarga ataupun reportase, dll. Ketiga yaitu campuran. Rincian alurnya sebagai berikut: 
tokoh utama mendapatkan wasiat dari almarhum untuk senantiasa berhati-hati dalam 
berkendara, tokoh utama menemukan iklan layanan masyarakat tentang keselamatan 
berkendara dan pesan singkat di perempatan lampu merah dari suara merdu sang 
polisi, tokoh utama mengingat masa lalunya yang pernah mengalami pengalaman 
terpuruk sampai terbaring lemah di tempat tidur selama bertahun-tahun sehingga 
beberapa momen berharga hilang ketika masih muda, tokoh utama menikmati alur 
kehidupan sekarang dengan tidak menanamkan sebuah ambisi yang sangat besar 
dalam hidupnya sehingga tercipta rasa nyaman untuk hidup di dunia. 

 
Memulai Cerita 

Menurut Siswanto (2014:71—88), ada beberapa cara dalam memulai cerita 
yaitu dengan (1) memulai dengan dialog, (2) memulai dengan deskripsi, (3) memulai 
dengan tanda tanya, (4) memulai dengan puisi, (5) memulai dengan syair lagu, (6) 
memulai dengan kalimat ―Jika aku menjadi...‖, (7) memulai dengan kata ―Seandainya...‖, 
(8) memulai dengan keluhan. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk 
memulai cerita dengan delapan cara tersebut berdasarkan tembang dolanan yang telah 
dipilih yaitu (1) membaca keseluruhan tembang dolanan beserta pemaknaannya, (2) 
mengubah inti pemaknaan tembang dolanan tersebut menjadi salah satu cara 
memulai cerita berdasarkan delapan cara tersebut. Berikut tembang dolanan dan 
pengembangannya untuk keperluan membuka sebuah cerita berdasarkan tembang 
dolanan yang berjudul Aja Ngebut, Si. 

Penafsiran tembang dolanan ini disampaikan lagi sebagai berikut. Tembang 
ini berisi nasihat supaya seseorang mendapatkan keselamatan maka perlu sikap hati-
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hati dan penuh dengan kewaspadaan dalam menjalankan kendaraan. Biar lambat asal 
selamat, tidak kebut-kebutan, atau semaunya sendiri. Inilah yang diharapkan oleh 
segenap anggota keluarganya. Lalu lintas yang padat menyebabkan psikologi yang 
tegang dan panik. 

Inti pemaknaan tersebut dapat digunakan sebagai pembuka suatu suatu cerita 
berikut ini. 
1) Memulai dengan Dialog  

―Saya tidak mau tahu, Anda harus ganti rugi!‖ 
―Loh, bukannya itu kesalahan kamu?‖ 
―Mohon maaf sebelumnya, dalam etika berkendara, yang kecil didahulukan.‖ 
―Kamu tahu saya ini sedang apa?‖ 
―Loh begini, sesuatu itu memang ada batasnya dan harus bersabar,‖ 
―Kamu kira saya tidak bersabar? Kalau tidak bersabar mungkin saya sudah lari jauh!‖ 
―Saya ini cuma....‖ 
―Selama pagi, tolong urus sebentar permasalahan saya di Jalan Tikungan Tajam? Saya mau ada 
rapat pimpinan perusahaan sekarang juga, terima kasih‖ (sambil menutup telepon dan 
meninggalkan jaminan untk selanjutnya diurus sekretarisnya) 
 
 
 
 

2) Memulai dengan Deskripsi 
Deskripsi bisa berupa deskripsi tempat, waktu, kondisi hati, suasana, atau 

objek tertentu yang mempunyai nilai estetika. Berikut ini salah saru contoh deskripsi 
untuk memulai cerita. 

  Deru merdu suara orang dan kemacetan menjadi satu. Himpunan emosional menderu 
tanpa diam. Orang berdatangan mencari tahu. Apa gerangan yang saling berdatangan tanpa 
kesabaran. Pekerjaan menjadi tujuan. Keselamatan terabaikan. Tabrakan menjadi saksi kejadian. 
Kekuasaan menjadi andalan. Sosial kemasyarakatan menjadi tumpuan ketidakadilan. 
Kepentingan perusahaan tak mengindahkan keadaan. 

3) Memulai dengan Tanda Tanya 
Memulai dengan tanda tanya maksudnya adalah ada suatu hal yang 

disembunyikan dalam sebuah pertanyaan, sehingga memunculkan rasa penasaran 
oleh pembaca. Berikut ditampilkan awalan cerita dengan tanda tanya. 

Kebut? Kabut? Mengebut? Gelap? Bagaimana bisa gelap? Padahal suasana masih cerah? Mentari 
baru saja bangun dari tidurnya. 
Sebuah janji? Jaminan seperti apa yang sebanding? 
Bisakah kehilangan diganti kebaharuan seperti membalik telapak  tangan? 
Dapatkah darah diganti darah sintesis? 
Bisa oksigen diganti dengan hidrogen? 

4) Memulai dengan Puisi 
Memulai dengan puisi dapat berupa pengubahan satu kejadian menjadi puisi 

deskripsi terhadap kejadian tersebut. 
Diam 

Seribu suara menyerbu 
Butiran batu opini macet di udara, jatuh padaku juga 

 
Kuasa 

Tak berdaya dengan tangan kosong tak membawa apa 
Tak diterima dengan cakap sungguh wibawa penguasa 

Jatuh pada aspal rampasan negara 

 
5) Memulai dengan Syair Lagu 
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Pada dasarnya tembang dolanan adalah syair lagu. Mungkin yang dapat 
dilakukan adalah penyederhanaan syair lagu dengan kata-kata tertentu atau bisa 
dengan mengembangkan puisi menjadi syair lagu yang mudah dimengerti. 
6) Memulai dengan Kalimat ―Jika aku menjadi...‖ 

Memulai cerita dengan cara ini berarti kita menyelipkan sebuah pemikiran 
beserta akibat yang akan terjadi pada pembaca. Berikut pengembangannya. 

Jika aku hati-hati, pasti aktivitas akan berjalan lancar. 
Jika aku taat aturan, pasti tidak ada kerumitan di jalanan. 

Jika aku ikuti arahan, pasti sekarang sudah sampai di kantor. 

7) Memulai dengan Kata ―Seandainya....‖ 
Penggunaan kata ―seandainya‖ bermakna bahwa faktanya sekarang dia tidak 

menjadi itu dan berandai yang enak saja. Berikut pengembangannya. 
Sandainya aku menjadi rakyat kecil, akan ku biarkan orang seperti aku untuk mengurus perekonomian negara. 

Seandainya aku menjadi rakyat kecil, pasti aku setuju dengan orang seperti aku yang terhimpit dengan keadaan yang 
menuntutku kerja pagi siang malam tanpa diam. 

Seandainya aku menjadi rakyat kecil, pasti aku memahami kesibukan orang besar karena tanggungj jawabnya yang 
begitu besar. 

 
 

8) Memulai dengan Keluhan. 
Memulai dengan keluhan adalah memulai suatu cerita dengan menyajikan 

sebuah narasi yang membahas perihal keluhan atas ketidakberterimaan seseorang 
pada fakta yang ada pada orang tersebut. Contoh pengembangannya sebagai berikut. 

Ketika masih kecil, ibuku selalu mengingatkanku untuk selalu berhati-hati ketika pergi 
ke sesuatu, tetapi hal itu jarang aku indahkan karena memang waktu kadang memburu. Sejak ibu 
kembali ke tempat peristirahatan yang abadi, aku jadi selalu merasa bersalah padanya. Sekarang, 
meskipun jabatanku tinggi dan kekayaanku melimpah, rasa sosial kemasyarakatanku rendah. 
Penghargaanku pada orang tidak ada. Apakah ini sebuah laknat? Dulu, aku berdoa hanya 
untuk kekayaan semata. Benar wujud doaku pada Tuhan. Sekarang seperti ini. Haruskah aku 
kembali seperti dulu. Tidakkah itu merupakan kebodohan pada intelektual pribadi tanpa 
penopang moral diri. 

 
Mengembangkan Tokoh Dan Watak 

Menurut Siswanto (2014:90), tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa 
dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Siswanto 
melanjutkan, penokohan merupakan cara penulis menampilkan tokoh tersebut. 
Tokoh yang dibuat oleh penulis selalu mempunyai watak atau karakter tertentu yang 
khas dan membuatnya berbeda dari tokoh yang lain. Pemberian watak pada tokoh 
disebut dengan perwatakan.  

Siswanto (2014:96) menyampaikan tiga cara mengembangkan tokoh, yaitu a) 
dengan merancang nama, watak, dan kebiasaan tokoh, b) meniru tokoh yang sudah 
ada, dan c) mengubah tokoh cerita. Karena tembang dolanan ini sudah memiliki tema 
yang tergambar di dalam unsur-unsurnya, dalam makalah ini, tokoh akan 
dikembangkan dari unsur internal tersebut saja tanpa melihat ke luar tembang 
dolanan. Maka dari itu, cara mengembangkan tokoh yang digunakan adalah dengan 
merancang nama, watak, dan mengembangkan kebiasaan tokoh. 

 Dalam tembang Aja Ngebut, Si, tokoh utama yang dipilih bisa berwatak baik 
maupun buruk.  Yang akan dicontohkan untuk dikembangkan misalnya yang 
berwatak buruk. Tokoh utama yang diangkat dari tembang Aja Ngebut, Si, bisa laki-
laki, bisa perempuan. Sebagai contoh, tokoh utamanya dipilih laki-laki. Maka, dengan 
sifat yang ditentukan untuk melekat pada diri tokoh sesuai dengan gambaran di dalam 
tembang tersebut, yaitu bandel, kreatif, dan sulit diatur, nama yang cocok misalnya 
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Doni. Untuk pemilihan ciri fisik, bergantung pada keinginan penulis untuk 
menonjolkan ciri fisik kelas sosial rendah, menengah, atau atas. Untuk usia tokoh 
utama yang sesuai dengan tembang tersebut adalah usia di masa anak-anak sampai 
pada masa remaja. Hal ini berangkat atas sebuah asumsi bahwa masa anak-anak 
sampai pada dewasa adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya dan 
memasukkan hingga memelihara norma yang ada di sekitarnya.  

Penggambaran tokoh tersebut bisa dipaparkan dalam contoh berikut ini. 
Seiring semakin kecil angka di lampu merah di perempatan yang biasa ia lalui, seperti 

biasa juga, Doni selalu melaju dengan ‗motor gedenya‘ sebelum lampu kuning bahkan sempat 
menyapa. Bocah yang suka memakai celana komprang itu beruntung setiap harinya. Tak pernah 
ada celaka yang ia dapat. Maksimal hanya omelan dari arah berlawanan yang ia dapatkan. 
Meski sudah banyak berita tentang semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas akibat 
tidak patuhnya pengendara terhadap rambu lalu lintas, ia tetap saja berkilah, ―Ah, kalau sudah 
waktunya mati, ya memang sudah waktunya‖. 

Dari deskripsi tersebut, kesan bahwa tokoh utama berwatak bandel bisa dilihat dari 
perilaku tokoh yang selalu menerobos lampu lalu lintas sebelum waktunya dan tidak 
kapok walaupun sudah banyak berita tentang kasus kecelakaan. 

 
Mengembangkan Dialog 
 Menurut Wahyudi (2014:106), dialog dikembangkan dengan lima macam cara, 
yaitu: a) percakapan langsung, b) percakapan langsung dengan tanda, c) percakapan 
langsung dengan penjelasan tokoh, d) percakapan langsung dengan penjelasan sikap 
atau tingkah laku tokoh sebelum berbicara, dan e) percakapan langsung dengan 
penjelasan sikap atau tingkah laku tokoh sesudah berbicara. Berikut ini pemaparan 
contoh pengembangan dialog dari tembang Aja Ngebut, Si. 
1) Percakapan Langsung 

―Awas!‖ 
―Apa, sih, kak?‖ 
―Kamu membuat jantung kakak hampir copot! Kenapa sih ngebut-ngebut?‖ 
―Kakak yang membuat jantungku mau copot. Kenapa sih teriak-teriak?‖ 

2) Percakapan Langsung dengan Tanda 
+  Awas! 

- Apa, sih, kak? 

+  Kamu membuat jantung kakak hampir copot! Kenapa sih ngebut-ngebut? 

- Kakak yang membuat jantungku mau copot. Kenapa sih teriak-teriak? 

3) Percakapan Langsung dengan Penjelasan Tokoh 
―Awas!‖ seru Kak Safira. 
―Apa, sih, kak?‖tanya Doni 
―Kamu membuat jantung kakak hampir copot! Kenapa sih ngebut-ngebut?‖ jawab Kak Safira 
―Kakak yang membuat jantungku mau copot. Kenapa sih teriak-teriak?‖balas Doni 

4) Percakapan Langsung dengan Penjelasan Sikap atau Tingkah Laku Tokoh 
Sebelum Berbicara 

Kak Safira berteriak lantang karena terkejut, ―Awas!‖ 
Doni hanya melirik sambil tetap menyetir dengan kencang, ―Apa, sih, kak?‖ 
Sambil menepuk pundak Doni, Kak Safira menjawab dengan tegas, ―Kamu membuat jantung 
kakak hampir copot! Kenapa sih ngebut-ngebut?‖ 
Doni yang tidak terima, justru balik bertanya, ―Kakak yang membuat jantungku mau copot. 
Kenapa sih teriak-teriak?‖ 

 
5) Percakapan Langsung dengan Penjelasan Sikap atau Tingkah Laku Tokoh Sesudah 

Berbicara 
―Awas!‖ seru Kak Safira dengan lantang. 
―Apa, sih, kak?‖Doni terkejut dan balik bertanya. 
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―Kamu membuat jantung kakak hampir copot! Kenapa sih ngebut-ngebut?‖ jawab Kak Safira, 
masih dengan suara lantang. 
―Kakak yang membuat jantungku mau copot. Kenapa sih teriak-teriak?‖balas Doni yang tidak 
terima disalahkan. 

 
Mengembangkan Latar 
 Menurut Siswanto (2014:126), ada empat cara yang bisa digunakan untuk 
mengembangkan latar cerita, yaitu: a) mengamati dan mendeskripsikan latar, b) 
mengembangkan latar berdasarkan media, c) mengubah latar dalam suatu cerita, dan 
d) mengembangkan latar dengan pola tertentu. Latar cerpen yang dibuat dari 
tembang dolanan terbatas pada tema yang ada pada tembang dolanan dan media yang 
digunakan dibatasi pada media kebahasaan, sehingga ada dua cara yang 
dikembangkan, yaitu a) mengamati dan mendeskripsikan latar dan b) 
mengembangkan latar dengan pola tertentu. Berikut paparan contoh 
mengembangkan makna tembang dolanan Aja Ngebut, Si dengan menggunakan 
empat cara tersebut. 
1. Mengamati dan Mendeskripsikan Latar 

 Latar bisa dideskripsikan dari hasil pengamatan penulis terhadap keadaan di 
dunia nyata yang mendukung tema tembang dolanan. Latar yang digunakan di dalam 
cerpen ini bisa berupa tempat, suasana, waktu, budaya, dan bahasa. Latar tempat yang 
digunakan di dalam cerita, misalnya di sebuah jalan raya di kota besar. Suasana yang 
digunakan, misalnya suasana kemacetan. Waktu kejadian cerita adalah di sore hari. 
Budaya yang sering ditemui adalah budaya tidak patuh aturan. Bahasa yang ada di 
lingkungan jalan raya adalah bahasa yang kasar. Penulis terlebih dahulu bisa 
melakukan pengamatan di dunia nyata maupun melalui media apa saja, agar 
mendapatkan gambaran yang sesuai dengan latar yang telah dipilih. Berikut deskripsi 
latar yang telah dipilih tersebut. 

Di sore, riuh, sekitar pukul empat, jalanan kota ini nampak  sangatpadat secara visual dan 
audionya. Mobil dan motor saling berhimpit-himpitan dan suara klakson saling beradu tidak 
mau mengalah.  Sesekali nampak motor-motor nekat yang melewati trotoar pejalan kaki di 
bahu-bahu jalan. Lebih parah lagi, sudah menerobos, mengebut pula. Tak hanya klakson yang 
beradu suara. Para sopir angkot pun meledakkan kata-kata kasarnya. 

2. Mengembangkan Latar dengan Pola Tertentu 
Latar bisa dikembangkan dengan memainkan pola-pola tertentu dalam 

menceritakannya, salah satunya dengan pola penyebutan arah mata angin. Berikut 
contoh pengembangan latar cerpen menggunakan pola arah mata angin dari tembang 
Aja Ngebut, Si.  

  Ia melaju kencang dari arah selatan, menuruni jalanan yang landai itu dengan 
kecepatan melebihi 80 km/jam. Dari arah timur, truk besar milik sebuah perusahaan rokok 
hendak keluar dari kantornya menuju badan jalan. Ia tetap melaju kencang tanpa 
mengindahkan peluit satpam perusahaan yang membantu truk tersebut untuk masuk ke badan 
jalan. Karena terkejut, dibantingnya setir ke kanan secara mendadak. Ia lupa bahwa dari arah 
utara juga ada mobil-mobil kencang yang mungkin bisa saja membahayakan keselamatannya. 

 
Mengakhiri Cerita 

Akhir cerita merupakan sebuah bentuk bagaimana penulis menutup sebuah 
cerita karena adanya keterbatasan latar. Ada tiga cara untuk mengakhiri sebuah cerita, 
yaitu (1) happy ending, (2) sad ending, (3) open ending. Berdasarkan tembang dolanan yang 
berjudul Aja Ngebut, Si cara mengakhiri cerita bisa dikembangkan sebagai berikut. 
1) Happy Ending (Bahagia) 

Inti dari akhiran cerita bahagia adalah si tokoh utama mendapatkan sesuatu 
yang sangat berharga karena ia telah diselamatkan dari bencana dan musibah jika dia 
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tidak taat aturan. Dia menyadari hal tersebut setelah dia menyaksikan betapa ruginya 
dan sengsaranya seseorang yang terkena musibah atau bencana karena kebiasaan yang 
tidak baik atau sering menyalahi aturan yang ada. 
2) Sad Ending (Sedih) 

Inti dari akhiran cerita sedih yaitu si tokoh utama kehilangan sesuatu yang ia 
miliki, baik itu anggota tubuh atau yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa 
melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Kehilangan suatu hal yang sangat 
berharga itu tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang dapat dibeli dengan uang dan 
teknologi. Si tokoh utama menyesal akan nasihat yang pernah ia dapatkan dari Ibunya 
atau orang lain yang menginginkan ia selamat dari malapetaka akibat tidak mengikuti 
aturan kehidupan yang ada, baik itu aturan yang sangat sepele sampai pada aturan 
yang rumit. 
3) Open Ending (Terbuka) 

Akhir cerita pendek yang dibuat penulis bisa jadi diserahkan kepada pembaca. 
Contohnya, cerita yang dikembangkan dari tembang Aja Ngebut, Si tidak berakhir 
pada kebahagiaan atau kesedihan tokoh utama. Cerita bisa dibuat berawal dari mana 
saja dan berakhir dengan kejadian yang mengakibatkan pembaca bertanya-tanya 
seperti saat tokoh sedang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sangat tinggi. 
Lalu, dari arah berlawanan datang truk besar dan ia tidak bisa mengendalikan 
kecepatannya. Cerita berhenti di sana. Pembaca menebak, tokoh utama meninggal 
karena tertabrak, sakit parah karena tertabrak, atau justru tidak sampai tertabrak. 
Ujungnya, amanat yang didapatkan hampir sama, namun cara mengakhirinya seakan 
diserahkan kepada pembaca. 
 
SIMPULAN 
 Berdasarkan paparan pembahasan sebelumnya, dapat diambil delapan 
simpulan berikut ini. Pertama, dalam menemukan dan mengembangkan sebuah tema, 
selayaknya penulis memperhatikan kata kunci dari subtansial isi tembang dolanan 
yang dipilih. Kedua, dalam menentukan amanat, selain penulis mengetahui isi pesan 
dari tembang, penulis perlu menentukan bagaimana amanat cerpen disampaikan. 
Amanat bisa disampaikan dengan dua cara yaitu secara tersirat maupun tersebut. 
Sementara itu, cara penyampaiannya bisa menggunakan teknik dialog antar tokoh dan 
penceritaan tokoh. Namun dalam poin ini, penulis harus bisa mengembangkan kata 
kunci dari subtansial isi tembang dolanan yang kemudian dijadikan sebuah amanat 
yang padu dan relevan sesuai dengan tujuan pembaca cerpen dan genre yang ingin 
dibuat. Ketiga, dalam mengembangkan alur, penulis merancang alur secara maju. 
Ketika penulis menginginkan alur mundur atau campuran, penulis hanya memerlukan 
perubahan di beberapa bagian alur maju yang telah ditulisnya dengan cara menyisi 
alur baru atau menghilangkan beberapa alur ataupun mengacak alur agar tercipta 
suasana yang menegangkan sehingga menimbulkan rasa penasaran pada pembaca. 
Keempat, dalam memulai cerita, penulis cukup membuat beberapa pernyataan kunci 
dari hasil pemaknaan tembang dolanan yang kemudian diubah ke beberapa teknik 
memulai cerita seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang bagaimana 
cara memulai cerita.  

Kelima, dalam mengembangkan tokoh dan watak tokoh, penulis bisa 
mengambil bahan dari isi tembang dolanan untuk dijadikan tokoh yang baik atau 
tokoh buruk, tetapi tidak boleh terlepas dari pokok tembang dolanan tersebut. Cara 
mengembangkannya adalah dengan merancang nama, watak, dan kebiasaan dalam 
bentuk deskripsi, dialog, maupun monolog. Keenam, penulis bisa mengembangkan 
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dialog dengan lima macam cara, yaitu a) percakapan langsung, b) percakapan 
langsung dengan tanda, c) percakapan langsung dengan penjelasan tokoh, d) 
percakapan langsung dengan penjelasan sikap atau tingkah laku tokoh sebelum 
berbicara, dan e) percakapan langsung dengan penjelasan sikap atau tingkah laku 
sesudah berbicara.  Penulis bisa memilih di antara lima cara tersebut dengan 
mempertimbangkan kesesuaian selera penceritaan penulis. Ketujuh, dalam 
mengembangkan latar cerita, penulis terbatas pada tema yang ada, sehingga dibatasi 
dengan dua cara, yaitu a) mengamati dan mendeskripsikan latar dan b) 
mengembangkan latar dengan pola tertentu. Kedelapan, dalam mengakhiri sebuah 
cerita, penulis harus mengetahui atau berpegang teguh pada sudah selesai atau 
tidaknya tujuan yang disampaikan dalam cerita. Adapun teknik mengakhiri cerita, 
penulis dapat memilih teknik yang diinginkan sesuai pada paparan pembahasan 
dengan memperhatikan sasaran pembaca cerpen tersebut sehingga cerita dapat 
diterima secara utuh oleh pembaca. 
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Abstrak: Pada awal kemunculannya, gaya imajinatif yang disampaikan oleh Eka 
Kurniawan dalam novel Cantik itu Luka (CIL) sempat menjadi perdebatan di 
kalangan kritikus sastra. Namun pada saat sekarang ini gaya imajinatif itu mulai bisa 
diterima oleh kalangan masyarakat umum maupun oleh kritikus sastra itu sendiri. 
Gaya imajinatif yang unik inilah yang nantinya akan dibahas untuk mengetahui 
bagaimana kritik-kritik realita yang dilakukan oleh Eka Kurniawan. 
  
Kata Kunci: sastra, novel, imajinatif, kritik, realita 

 
Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang dalam 

menyampaikan gagasan-gagasanya. Karya sastra menjadi penghubung pemikiran-
pemikiran pengarang terhadap pembaaca. Peran karya sastra terdapat dalam proses 
transfer informasi dari pengarang ke pembaca, sebagai teks yang diciptakan 
pengarang dan sebagai teks yang diresapi pembaca. 

Sastra merupakan wujud dari adanya kehidupan yang ada di dalam 
masyarakat. Karya sastra tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena karya sastra 
adalah cerminan realitas kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, karya sastra tidak 
dapat dipahami secara selengkap-lengkapnya apabila dipisahkan dari lingkungan, 
kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkanya. Imajinatif dalam sebuah 
karya sastra adalah salah satu unsur terpenting untuk mengolah karya sastra menjadi 
hal yang lebih menarik dengan dibumbui kekreatifan pengarang. Bahkan imajinasi 
juga dapat digunakan untuk menjelaskan sejarah, budaya, dan sistem-sistem sosial 
yang lainnya sesuai dengan keinginan penulis. 

Pada awal penerbitannya, novel Cantik itu Luka sempat menimbulkan 
polemik di kalangan kritikus sastra. Ada yang menganggapnya sebagai karya yang 
mengagumkan tapi ada juga yang menganggapnya sebagai karya yang kurang baik. 
Maman S. Mahayana dalam Media Indonesia (2/03/2003) pernah mengatakan bahwa 
novel ini kurang baik karena tidak manut terhadap hukum sejarah (formal), inovasi 
yang hanya sekadar berbeda, tak memiliki landasan estetika yang kukuh karena itu 
jatuh pada kubangan main-main yang ngawur. Kemudian tulisan Maman ini 
ditanggapi oleh Muhidin M. Dahlan. Ia mengatakan dalam Media Indonesia 
(16/03/2003) bahwa setidaknya novel Eka ini memiliki manfaat yakni (1) agar kita, 
para pembaca, selalu berada dalam wilayah kewaspadaan dan rasa awas yang tegar, 
sehingga tidak terpanggang begitu saja oleh kebenaran yang dilahirkan citra; dan (2) 
kekalahan semua tokohnya dalam memperebutkan hak moral dan hak sejarah yang 
pantas, mengajarkan arti sebuah kerendahan hati untuk sadar akan kekuatan diri 
dalam gelombang besar masyarakat. 

Perdebatan antara dua kritikus sastra di atas sebenarnya ditimbulkan pada 
satu hal, yakni: imajinasi. Satu pihak mengatakan bahwa imajinasi yang dibuat Eka 
terlalu dibuat-buat dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Satu pihak lainnya 
mengatakan bahwa imajinasi yang seperti itu juga memiliki dampak yang positif bagi 
perkembangan masyarakat. Apabila mengikuti perkembangan novel Cantik itu Luka 
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dari tahun ke tahun hingga saat ini maka tanggapan yang baik lebih banyak terdengar. 
Hal itu berarti menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa gaya imajinasi yang 
seperti itu bisa diterima di masyarakat sebagai suatu bentuk alternatif melakukan 
kritik sosial. 
 
 
PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Unsur Imajinatif dalam Novel Cantik itu Luka Karya Eka 
Kurniawan 

Unsur imajinatif di dalam novel Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan dapat 
diketahui dalam beberapa unsur intrinsiknya yang meliputi: 
Tokoh dan Penokohan 

Novel Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan memiliki banyak tokoh. Ada 
lebih dari dua puluh tokoh yang ada di dalam keseluruhan novel. Novel ini 
menceritakan tokoh mulai dari Ted Stammler sebagai kakek dari Dewi Ayu hingga 
cucu-cucu Dewi Ayu. Cerita dimulai dari kisah percintaan antara Ma Gedik dan Ma 
Iyang hingga tragisnya nasib keturunan Ted Stammler. 

 
 Ma Gedik 

Ma Gedik awalnya merupakan pemuda yang dengan tulus mencintai 
kekasihnya, Ma Iyang. Namun, ketika Ted Stammler memisahkan antara dia dan 
kekasihnya maka ia menjadi seseorang yang pendendam. Hal ini terlihat dari 
perkataan Ma Gedik berikut: 

―Telah kupisahkan mereka dari orang-orang yang mereka cintai,‖ katanya pada Dewi 
Ayu, ―sebagaimana ia memisahkanku dari orang yang aku cintai.‖ (Kurniawan, 
2016:453) 

 
Dari kutipan di atas terlihat sekali karakter pendendam dari Ma Gedik. Ia ingin 

memisahkan cinta dari semua keturunan Ted Stammler. Balas dendam terhadap Ted 
Stammler yang telah merebut Ma Iyang darinya. 
 
Ma Iyang 

Ma Iyang merupakan kekasih dari Ma Gedik yang diambil oleh Ted 
Stammler. Ia merupakan nenek dari tokoh sentral Dewi Ayu. Setelah mengetahui 
bahwa anaknya telah melahirkan Dewi Ayu, ia melarikan diri dengan Ted Stammler 
dan bertemu dengan Ma Gedik. Mereka kemudian bercinta dan setelah itu Ma Iyang 
menghilang di atas bukit. 

―Aku lebih suka terbang.‖ 
―Itu tak mungkin,‖ kata Ma Gedik, ―kau tak punya sayap.‖ 
―Jika kau yakin bisa terbang, maka kau bisa terbang.‖ 
Untuk membuktikan ucapannya, Ma Iyang yang telanjang dengan tubuh berkeringat 
memantulkan cahaya matahari seperti butir-butir mutiara melompat terbang menuju 
lembah. Ia lenyap di balik kabut yang mulai turun (Kurniawan, 2016:35). 

  Dari kejadian di atas dapat diketahui bahwa Ma Iyang merupakan pribadi 
yang keras kepala. Apabila ia telah berkeinginan hati maka tidak ada satu pun orang 
bisa menghalangi keinginannya itu. Ketika ia ingin terjun ke bawah lembah maka ia 
pasti akan melakukannya. Sama halnya ketika ia sudah berketetapan menjadi gundik 
Ted, maka bujukan dari Ma Gedik juga tidak diperhatikan. 

 
Dewi Ayu 
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Dewi Ayu merupakan cucu Ted Stammler dari kedua anaknya yakni Aneu 
Stammler dan Hernri Stammler. Dewi Ayu merupakan tokoh sentral dalam novel ini. 
Ia merupakan pribadi yang cerdas dan keras. Ia selalu melakukan apa saja yang 
dikatakan hati dan pikirannya. Kecerdasannya dapat dilihat dari kutipan berikut: 

Mereka dibuat kagum oleh kecerdasan alamiahnya, namun dibuat khawatir oleh 
kecantikannya, hingga beberapa biarawati membujuknya untuk meneruskan karier 
sebagai biarawati dan mengambil sumpah kemiskinan, keheningan, dan kesucian. ―Itu 
tak mungkin,‖ katanya, ―Jika semua perempuan mengambil sumpah semacam itu, umat 
manusia akan punah seperti dinosaurus.‖ Cara bicaranya yang mengejutkan adalah hal 
lain yang lebih menghawatirkan (Kurniawan, 2016:38). 

Selain memiliki watak yang cerdas dan suka berbicara semaunya, ia juga 
merupakan perempuan yang pemberani. Hal ini terlihat dari perkataan Dewi Ayu saat 
menjadi tahanan Jepang berikut: 

―Kita tidak akan kelaparan,‖ kata Dewi Ayu. ―Selain lintah, masih ada tokek, cicak, dan 
tikus.‖ (Kurniawan, 2016:63) 

Selain perkataannya di atas, ia juga berani dengan aksi-aksi nekatnya seperti 
terpaksa berhubungan badan dengan tentara Jepang hanya untuk mendapatkan obat 
untuk keluarga seorang kawan hingga nantinya ia juga menjadikan pelacur sebagai 
pekerjaannya. 

 
Ted Stammler dan Marietje Stammler 

Ted dan Marietje Stammler merupakan kakek dan nenek dari dewi Ayu. 
Kedua tokoh ini sebenarnya hanya disinggung pada bagian awal buku saja, tapi 
keberadaannya sangat penting dan terkait dengan Dewi Ayu dan konflik yang terjadi.  

Ted mupakan orang Belanda yang memiliki seorang istri dan seorang gundik 
yang bernama Ma Iyang. Ted tidak pernah menyangka bahwa keputusannya 
mengambil seorang gundik akan berdampak buruk bagi keturunannya. Ia tak peduli 
bahwa mengambil gundik itu berarti memisahkan seorang gundik dan juga 
kekasihnya. 

Ia merupakan orang Belanda yang berdedikasi tinggi pada negaranya. Hal itu 
dapat terlihat dari kutipan berikut:  

Ted akhirnya pergi tanpa seorang pun tahu ia akan ditempatkan di mana. 
Kemungkinan besar di Sumatera untuk menghadang laju tentara Jepang menuju Jawa. 
Bersama lelaki-lelaki lain, sebagian besar merupakan keluarga orang-orang 
perkebunan, Ted berangkat meninggalkan Halimunda dan keluarga (Kurniawan, 2016: 
43). 

Marietje Stammler merupakan istri dari Ted Stammler. Ia merupakan nenek 
yang baik bagi Dewi Ayu dan pribadi yang selalu khawatir terhadap anggota 
keluarganya. Hal itu dapat diketahui dari kutipan berikut: 

―Sumpah mati, ia bahkan belum pernah menembak babi dengan tepat,‖ kata Marietje 
sambil menangis ketika melepasnya (Ted) di alun-alun kota (Kurniawan, 2016:43-44). 

 
Henri Stammler dan Aneu Stammler 

Henri dan Aneu Stammler merupakan orang tua dari Dewi Ayu. Karakter 
keduanya dapat dilihat dari kutipan berikut: 

Henri pemuda yang menyenangkan, pandai berburu babi bersama anjing-anjing 
Borzoi yang didatangkan langsung dari Rusia, pemain bola yang baik, pandai berenang 
sebagaimana berdansa. Sementara Aneu telah tumbuh jadi gadis cantik, menghabiskan 
waktu dengan main piano dan bernyanyi dengan suara sopranonya (Kurniawan, 
2016:41). 

 

Mereka berdua juga memiliki karakter pemberani. Hal ini terlihat dari kutipan 
berikut: 
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Tak ada apa-apa di teluk pada malam hari kecuali beberapa penginapan. Ted 
memeriksa satu per satu penginapan itu dan menemukan keduanya di satu kamar. 
Telanjang dan tampak terkejut. Ted tak pernah bicara apa pun pada mereka dan 
keduanya tak pernah pulang ke rumah. Tak ada yang tahu di mana mereka tinggal 
setelah itu. Mungkin di beberapa penginapan dan hidup dengan kerja serampangan, 
jika bukan dari uang pinjaman atau sedekah teman-teman mereka. Kemungkinan lain 
mereka pergi ke hutan di daerah tanjung dan hidup dengan makan buah-buahan dan 
daging rusa di sana. Seseorang yang lain mengatakan bahwa mereka pergi ke Batavia 
dan salah satu dari mereka bekerja di perusahaan kereta api. Ted dan Marietje tak 
pernah tahu keberadaan mereka sampai suatu pagi Ted menemukan seorang bayi 
dalam keranjang di depan pintu. 
―Bayi itu adalah kau, mereka memberimu nama Dewi Ayu,‖ kata Ted (Kurniawan, 
2016: 41).  

Mereka berdua melarikan diri dan meninggalkan anaknya di depan rumah 
orang tuanya. Tindakan yang nekat sekaligus tidak bertanggung jawab oleh kedua 
orang ini. 

 
Alamanda 

Alamanda merupakan anak pertama dari Dewi Ayu. Ia merupakan anak dari 
hasil hubungan badan Dewi Ayu dengan tentara Jepang. Alamanda merupakan anak 
yang cantik, tapi ia memiliki kebiasaan buruk yang suka menggoda para lelaki dan 
kemudian mencampakkannya setelah para lelaki itu mencintainya. Hal itu dapat 
terlihat pada kutipan berikut: 

Setahun telah berlalu sejak Alamanda tak lagi menjadi seorang gadis penakluk yang 
menggoda banyak laki-laki untuk menghancurkannya… (Kurniawan, 2016: 200). 

 

Disebabkan oleh ulahnya yang suka menggoda laki-laki inilah akhirnya ia 
harus berpisah dengan orang yang disayanginya, Kemerad Kliwon. Mereka berpisah 
karena Alamanda diperkosa oleh Shodancho dan terpaksa harus menikahinya. 

 
Adinda 

Adinda merupakan anak kedua dari Dewi Ayu. Berbeda dengan Alamanda 
yang suka menggoda lelaki dan kemudian mencampakkannya, Adinda adalah orang 
yang pendiam dan setia kepada satu orang saja, Kamerad Kliwon. Hal itu dapat 
dilihat dari kutipan berikut: 

Alamanda telah berpacaran dengan Kliwon, dan semua orang berpendapat bahwa ia 
adalah pasangan terindah yang pernah ada di dunia, kecuali Adinda… Adinda bahkan 
bersumpah akan membunuhnya jika Alamanda berani menyakiti lelaki itu (Kurniawan, 
2016:186) 

Dari kutipan di atas terlihat bagaimana seorang Adinda cinta mati terhadap 
Kamerad Kliwon. Bahkan ketika Kamerad berpacaran dengan Alamanda sekalipun ia 
masih tetap mencintai Kliwon. Pada akhirnya nanti Adinda menikah dengan 
Kamerad Kliwon dan dikaruniai seorang anak bernama Krisan. 
 
Maya Dewi  

Maya Dewi merupakan anak ketiga dari Dewi Ayu. Ia merupakan anak paling 
cantik yang dimiliki oleh Dewi Ayu. Ia dinikahkan dengan Maman Gendeng ketika 
usianya masih muda. Hal ini dilakukan oleh Dewi Ayu agar nasibnya tidak buruk 
seperti kedua kakaknya yang badung. Hal ini terlihat dalam kutipan: 

Satu hal yang sangat ia khawatirkan kemudian adalah Maya Dewi si bungsu. Ia takut 
anak itu mengikuti kebadungan kedua kakaknya. Kini ia berumur dua belas tahun. Ia 
anak yang baik, penurut, dan tak menampakkan sifat badung sedikit pun. Tangannya 
jauh lebih banyak bergerak daripada tangan siapa pun di rumah itu untuk membuat 
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segalanya menyenangkan…. Dewi Ayu berpikir untuk mengawinkan Maya Dewi 
secepatnya sebelum ia tumbuh dewasa dan menjadi binal (Kurniawan, 2016:249-250) 

Dari kutipan di atas dapat dilihhat bahwa Maya Dewi merupakan anak yang 
baik. Oleh karena itu ia dinikahkan oleh salah satu orang yang dipercaya oleh Dewi 
Ayu yakni Maman Gendeng. 
 
Shodancho 

Shodancho merupakan suami dari Alamanda. Ia pahlawan gerilya yang lebih 
suka hidup di hutan. Ia mulai senang hidup di kota ketika bertemu dengan Alamanda. 
Ia mencintai Alamanda. Ia sebenarnya ditawari oleh Presiden sebagai Panglima Besar 
Nasional, tapi menolak. Kemudian jabatan itu diberikan kepada Kolonel Sudirman. 
Karakter Shodancho yang kuat dan berani dapat dilihat pada kutipan berikut: 

…seorang laki-laki yang pernah menjadi buronan tentara Jepang selama berbulan-
bulan setelah satu pemberontakan di masa perang, laki-laki yang pernah memimpin 
lima ribu pasukan pada perang melawan Belanda di masa agresi militer dan terlatih di 
banyak perang, laki-laki yang pernah menjadi Panglima Besar selama waktu yang 
singkat dan memperoleh tanda-tanda kehormatan jauh lebih banyak daripada yang 
diperoleh prajurit manapun, serta ia adalah satu-satunya laki-laki yang dipercaya untuk 
memimpin sebuah kota tempat penyelundupan besar-besaran dilakukan secara diam-
diam (Kurniawan, 2016:201). 

Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana keberanian dari Shodancho. 
Selain sebagai Kepala Rayon Militer, ia juga sebagai pemimpin penyelundupan besar-
besaran yang dilakukan di Halimunda. 
 
Kamerad Kliwon 

Kamerad Kliwon merupakan suami dari Adinda. Ia pernah menjalin 
hubungan cinta dengan Alamanda, tapi berakhir kandas. Kliwon merupakan 
seseorang yang menjadi idaman di kalangan gadis Halimunda. Hal ini terlihat dari 
kutipan berikut:  

Bukan desas-desus memang jika pemuda itu begitu populer diantara gadis-gadis 
muda, tak hanya di sekitar rumahnya, tapi bahkan di seluruh Halimunda. 
Kenyataannya, ia telah demikian populer sejak masih kecil ketika orang-orang 
dibuat terkejut oleh kemampuan otaknya yang mampu menyelesaikan ujian soal-
soal akhir anak kelas enam ketika ia masih kelas lima sehingga kepala sekolah 
memutuskan untuk langsung menyuruhnya belajar di kelas enam. Di sekolah 
menengah ia telah menjuarai semua perlombaan matematika dan karena ia juga bisa 
bermain gitar dan bernyanyi dan wajah tampannya cukup meyakinkan, ia mulai 
pergi ditemani gerombolan gadis-gadis yang jatuh cinta kepadanya (Kurniawan, 
2016: 187). 

Selain itu, ia merupakan anggota PKI yang tersohor di Halimunda. Ia 
merupakan pengikut setia ajaran Marxisme dan sangat dengan masyarakat-masyarakat 
kelas bawah. Hal itu dapat terlihat dari kutipan: 

Bersama dua teman lamanya, ia membangun sendiri gubuk kecil mereka di pinggir 
pantai, di balik belukar pandan. Bersama Karmin dan Samiran, mereka pergi melaut di 
malam hari dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik perahu. Di siang hari, setelah tidur 
pendek, ia mempelajari buku-buku marxis dan mengajarkan apa yang diketahuinya 
pada kedua sahabatnya itu. Ia masih pergi ke markas partai di Jalan Belanda, dan kini 
ia bahkan melakukan korespondensi dengan banyak orang komunis, terutama di 
ibukota (Kurniawan, 2016: 267). 

Selain kutipan di atas, karakter Kliwon juga terlihat dalam perkataan Maman 
Gendeng berikut: 

―Mungkin benar,‖ kata Maman Gendeng. ―Aku pernah lihat lelaki itu, Kamerad 
Kliwon, di depan gerombolan nelayan. Ia sangat simpatik dan bersusah payah 
memikirkan nasib buruk orang lain. Aku kadang merasa iri kepadanya, dan kadang 
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berpikir ia adalah satu-satunya orang yang memandang masa depan dengan penuh 
harapan.‖ (Kurniawan, 2016: 264). 

 
Maman Gendeng  

Maman Gendeng merupakan suami dari Maya Dewi. Ia merupakan preman 
paling ditakuti di Halimunda. Ia seorang pedekar yang kebal terhadap segala senjata. 
Dia sangat kuat, tapi lemah karena cinta. Namun ia kembali menemukan harapan 
hidupnya setelah mengembara ke Halimunda dan menikah dengan Maya Dewi.  
Kesaktian Maman Gendeng dapat dilihat ketika ia tidak mempan ditembak oleh 
Shodancho berikut ini: 

Ia melihat Maman Gendeng terdorong ke arah dinding, tapi betapa terkejutnya 
menyaksikan betapa lelaki itu sama sekali tak menderita luka apapun. Pelurunya 
berpusing di lantai, padahal ia yakin tak meleset sedikit pun karena ia telah terbiasa 
menembak tepat pada jarak lima puluh meter (Kurniawan, 2016:131). 

 
Cantik 

Cantik merupakan anak keempat dari Dewi Ayu. Namanya yang Cantik tidak 
ada hubungannya dengan parasnya, malah bertolak belakang. Cantik merupakan 
perempuan yang buruk rupa. Ia merupakan orang yang pandai. Hal itu dapat dilihat 
dari kutipan berikut: 

Maka ia pun belajar memasak dan segera mahir meramu bumbu untuk jenis 
masakan apa pun. Tidak sampai di sana, ia mulai bisa merajut, menjahit, menyulam, 
dan mungkin bisa memperbaiki mobil dan membajak sawah jika ia diberi 
kesempatan. Semuanya ia peroleh dari malaikatnya yang baik hati itu, yang 
mengajarinya dengan begitu telaten (Kurniawan, 2016:463) 

Si Cantik mendapatkan keterampilan-keterampilan itu dari roh jahat Ma 
Gedik. Pada akhirnya nanti ia berhubungan badan dengan Krisan dan menghasilkan 
seorang anak. Namun anak itu meninggal setelah dilahirkan secara premature. 
 
Nurul Aini, Krisan, dan Rengganis Si Cantik  

Nurul Aini, Krisan, dan Rengganis Si Cantik merupakan cucu dari dewi Ayu. 
Mereka bertiga terjalin dalam hubungan percintaan yang rumit. Mereka bertiga juga 
yang nantinya akan mengawali nasib-nasib tragis yang menimpa keluarga Dewi Ayu. 

Rengganis Si Cantik merupakan perempuan paling cantik di Halimunda. 
Namun dibalik kecantikannya, ia bukanlah anak yang pintar. Hal itu dapat dilihat dari 
kutipan berikut: 

… seorang laki-laki memukul roboh tiga orang guru yang menerima anaknya masuk 
di sekolah tersebut dan menyarankan sekolah lain, sekolah untuk anak-anak idiot, 
terbelakang… (Kurniawan, 2016:387). 

Selain itu, Rengganis juga suka memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang 
dapat menimbulkan lawan jenis. Dua contoh dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Semua anak menempelkan namanya di dada kemeja seragam, tapi Kinkin tak 
memperhatikan hal itu ketika gadis menunjuk dengan ujung jarinya yang ramping, dan 
melainkan gelembung dada yang membuatnya menggigil sepanjang hari pertama 
sekolah, sendirian menderita di pojok ruangan (Kurniawan, 2016:388). 

Dan pada kutipan: 
Krisan menurunkan majalah bekas itu, dan tampak di depannya Rengganis Si Cantik 
menuruni tangga hanya mengenakan celana dalam dan kutang (Kurniawan, 2016:418). 

Dikarenakan sifat lugu yang dimiliki oleh Rengganis Si Cantik, maka Nurul 
Aini akan mencoba untuk terus melindunginya. Ai sangat menyayangi Rengganis Si 
Cantik sebagai saudaranya. Bahkan ketika Rengganis menghilang bersama bayinya, Ai 
langsung jatuh sakit hingga meninggal. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut: 
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Sang Shodancho, terutama yang dibuat khawatir oleh anaknya, Nurul Aini, yang 
menjadi demam tak terkendali sejak hilangnya Rengganis Si Cantik… (Kurniawan, 
2016:437). 

Sedangkan Krisan, merupakan anak yang nekat dan berpikir pendek. Hal ini 
terbukti dari tindakan-tindakannya yang membunuh Rengganis Si Cantik, membawa 
kabur mayat Nurul Aini dan tindakan-tindakan gila lainnya. Hal itu dapat dilihat dari 
salah satu pengakuan dosa yang dilakukan oleh Krisan berikut: 

Pengakuan kedua: Krisanlah yang membunuh Rengganis Si Cantik dan membuang 
mayatnya ke tengah laut (Kurniawan, 2016:409). 

Selain pengakuan di atas, juga masih ada tiga pengakuan dosa lainnya yang 
dilakukan oleh Krisan. 

 
Rosinah 

Rosinah merupakan pembantu yang dimiliki oleh Dewi Ayu. Ia merupakan 
orang yang tulus membantu Dewi Ayu. Bahkan saat Dewi Ayu telah meninggal, ia 
dengan sabar dan telaten yang merawat Cantik. Hal itu dapat dilihat dari kutipan 
berikut: 

Untuk itu semua, si bisu Rosinah yang mengambil tindakan cepat sebagai pengasuh si 
bayi, telah menyediakan kotak-kotak sumbangan yang segera dipenuhi oleh uang-uang 
kertas para pengunjung (Kurniawan, 2016:7). 

Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana kebaikan Rosinah kepada si bayi. 
Ia berusaha sebaik mungkin untuk merawat Cantik. 

 
Mama Kalong 

Mama Kalong merupakan germo yang memiliki tempat pelacuran di 
Halimunda. Ia telah bekerja sebagai germo sejak zaman penjajahan. Hal itu dapat 
dilihat dari kutipan berikut: 

Tempat pelacuran Mama Kalong telah ada sejak masa pembukaan barak-barak tentara 
kolonial secara besar-besaran. Sebelum itu ia sebenarnya hanya seorang gadis yang 
ikut membantu di kedai minum milik bibinya yang jahat. Mereka menjual tuak tebu 
dan beras, dan prajurit-prajurit itu pelanggan mereka yang baik (Kurniawan, 2006: 81). 

Nantinya, pada Mama Kalong inilah Dewi Ayu menjadi salah satu pelacurnya. 
Ia ditemukan Mama Kalong pada saat masa penjajahan Jepang, dimana Dewi Ayu 
terpaksa menjadi seorang pelacur. 
Alur 

Alur yang terdapat dalam novel Cantik itu Luka merupakan alur campuran. 
Dalam novel ini banyak sekali pengkisahan ke masa lalu. Pada bab pertama dimulai 
dengan bangkitnya Dewi Ayu dari kuburnya. Kemudian untuk selanjut-selanjutnya 
cerita kembali ke belakang dan pada bab akhir kembali lagi meneruskan cerita Dewi 
Ayu yang bangkit dari kubur. Berikut kutipan bagian awal dimulainya kisah Dewi 
Ayu: 

Sore hari di akhir pekan bulan Maret, Dewi Ayu bangkit dari kuburan setelah dua 
puluh satu tahun kematian (Kurniawan, 2016:1) 

Selain menceritakan pada masa lalu Dewi Ayu, juga ada pengkisahan pada 
masa lalu tokoh lain yang berkaitan dengan cerita. Hal ini seperti kisah Rengganis Si 
Putri dan kisah menolaknya Shodancho untuk dijadikan Panglima Besar. Kisah 
Rengganis Si Putri yang menikah dengan anjing ini dapat dilihat dalam kutipan 
berikut:  

Maka ia segera turun untuk menjemput mempelainya, tak peduli dengan apa pun yang 
akan dilakukan orang. ―Sebab anjing tak akan peduli apakah aku cantik atau tidak, 
katanya (Kurniawan, 2016:119). 

Latar 
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Latar Tempat 
Latar menjadi hal yang sangat meononjol dimainkan oleh imajinasi penulis. 

Dalam segi latar tempat, penulis membuat kota fiktif bernama Halimunda. Dengan 
adanya kota fiktif ini penulis akhirnya bebas membuat kondisi kota yang 
diinginkannya. Dari zaman ke zaman dikisahkan bahwa Halimunda menjadi kota 
yang selalu ada tempat prostitusinya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan: 

Tempat pelacuran Mama Kalong telah ada sejak masa pembukaan barak-barak 
tentara kolonial secara besar-besaran. Sebelum itu ia sebenarnya hanya seorang gadis 
yang ikut membantu di kedai minum milik bibinya yang jahat. Mereka menjual tuak 
tebu dan beras, dan prajurit-prajurit itu pelanggan mereka yang baik (Kurniawan, 
2006: 81). 

Kota Halimunda ini sudah jelas merupakan kota fiktif dikarenakan letaknya 
yang ada di pantai selatan. Di dalam fakta sejarah tidak pernah ditemukan pelabuhan 
yang cukup besar di pantai selatan. Hal ini jelas bertentangan dengan penggambaran 
Halimunda yang bertempat di pantai selatan. 
Latar Waktu 

Selain latar tempat, latar waktu juga menjadi objek imajinatif penulis. Banyak 
kosakata di zaman sekarang yang dimasukkan pada zaman-zaman dahulu. Padahal 
saat zaman dahulu kosakata itu masih belum ada. Beberapa contoh kata itu adalah 
tukang ojek, tukang foto keliling, susu beruang, dan margarin Blue Band. Berikut 
kutipan yang menyinggung salah satu kata di atas: 

Ketika masih air cucian beras sudah lewat dan Rosinah memberi bayi itu susu sapi 
yang dijual di toko dengan nama susu Beruang, Dewi Ayu masih berbaring di atas 
tempat tidurnya, tak mengizinkan siapa pun membawa si bayi berama Cantik itu ke 
kamarnya (Kurniawan, 2016:7) 

Dalam kutipan di atas terlihat adanya merek susu beruang. Padahal susu itu 
baru ada Indonesia pada kisaran tahun 2000-an, tapi di dalam novel, susu beruang itu 
sudah ada pada masa-masa sebelum susu itu edar di Indonesia. 
Latar Sosial 

Dalam latar sosial, terdapat berbagai macam latar yang melingkupi, mulai dari 
zaman penjajahan hingga di era-era setelahnya. Hal ini dikarenakan cerita dalam novel 
dimulai dari zaman penjajahan hingga era setelah reformasi sehingga latar sosial juga 
ada pada berbagai zaman. Mulai dari maraknya pergundikan di zaman Belanda, 
adanya tempat pelacuran elite di masa Jepang, heroisme di masa kemerdekaan, 
ketakutan-ketakutan di masa pemberontakan tahun 1965, pembunuhan preman-
preman oleh petrus, dan lain sebagainya. Beberapa contoh latar sosial tersebut dapat 
dilihat dari kutipan: 

Begitulah segalanya terjadi, hingga suatu malam Ma Iyang dijemput sebuah kereta 
kuda, didandani bagai penari sintren, begitu cantik namun menyakitkan. Ma Gedik 
yang selalu terlambat mendengar apa pun berlari sepanjang pantai mengejar kereta 
kuda itu, dan ketika ia mencapainya, ia berlari di samping kereta sambil berseru, 
bertanya pada si gadis cantik yang duduk di belakang kusir. 
―Ke mana kau pergi?‖ 
―Ke rumah Tuan Belanda.‖ 
―Untuk apa? Kau tak perlu jadi jongos orang Belanda.‖ 
―Memang tidak,‖ kata si gadis. Aku jadi gundik. Kelak kau panggil aku Nyai Iyang.‖ 
(Kurniawan, 2016:29 ). 

Kutipan di atas merupakan kejadian pada zaman penjajahan Belanda. Kutipan 
di bawah ini merupakan kondisi sosial yang ada pada zaman penjajahan Jepang: 

―Aku sudah memeriksa semuanya,‖ kata Dewi Ayu. ―Tak ada tempat untuk 
meloloskan diri.‖ 
―Kita akan jadi pelacur!‖ teriak Ola sambil duduk dan menangis. 
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―Lebih buruk dari itu,‖ kata Dewi Ayu lagi. ―Tampaknya kita tak akan dibayar.‖ 
(Kurniawan, 2016: 84). 

Sudut Pandang 
Dalam novel ini dapat terlihat bahwa sudut pandangnya merupakan sudut 

pandang orang ketiga serba tahu. Dalam hal ini penulis menjadi seorang pencerita 
yang mengetahui segalanya. Akan tetapi, yang unik dalam novel ini adalah 
pengambilan Dewi Ayu sebagai tokoh sentral yang memiliki hubungan sebab-akibat 
dengan semua tokoh lainnya. 

Penulis dalam hal ini seolah-olah membuat nama Dewi Ayu sebagai nama lain 
dari Dewi Kecantikan. Sedangkan Dewi Kecantikan sendiri dalam mitologi Yunani 
merupakan Dewi yang cantik, tapi memiliki nasib-nasib yang sial. Hal ini sama 
dengan apa yang terjadi pada Dewi Ayu, seseoarang yang cantik, tapi memiliki nasib-
nasib yang sial. 
 
Gambaran Realita Sosial Terkait dengan Perilaku Wanita yang Sesuai dengan 
Novel Cantik itu Luka Karya Eka Kurniawan 
Pemerkosaan 

Pemerkosaan merupakan kasus yang sering menimpa perempuan. Baru-baru 
ini (7/10/2017) ada kejadian pemerkosaan yang cukup mengenaskan yang menimpa 
anak berusia tujuh tahun. Berikut berita yang dilansir dari detik.com: 

Seorang bocah perempuan (7) diperkosa secara sadis hingga tak sadarkan diri. Pelaku 
kabur dan hingga saat ini masih dicari pihak kepolisian.  

Dari berita di atas dapat dilihat bahwa seorang perempuan cukup rawan 
terhadap pemerkosaan tanpa pandang usia. 
Dendam karena Cinta 

Dendam karena cinta ini bisa disebabkan oleh dibuatnya sakit hati salah satu 
pihak oleh pihak lainnya. Adanya kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan juga bisa 
mengakibatkan hal ini terjadi. Seperti yang ada dalam berita yang dilansir oleh 
liputan6.com berikut: 

Kepada polisi, pelaku mengaku sudah lama memendam rasa cinta kepada korban dan 
ingin menjadikanya pacar. Dia sengaja menunggu korban pulang sekolah lalu 
menyeret korban ke kebun jagung. 
Di kebun ini, pelaku merayu dan berusaha mencabuli serta berusaha memerkosanya. 
Korban menolak dan melawan sehingga tersangka kalap dan menganiaya korban 
dengan menjerat leher siswi SMP itu hingga tewas. 

Dalam berita di atas terlihat jelas bahwa dendam karena cinta bisa berakibat 
fatal yang menjurus kepada pemerkosaan ataupun pembunuhan. 
Nikah Muda 

Permasalahan nikah muda juga menjadi permasalahan yang ada di negara ini, 
terutama pemaksaan menikah oleh orang tua kepada anak perempuannya. Dilansir 
dari suara.com, berikut data yang diperoleh mengenai nikah muda: 

Berdasarkan laporan UNICEF dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, tercatat 
sekitar 1.000 anak perempuan Indonesia menikah muda setiap harinya. 

Pernikahan muda inilah yang nantinya dapat menimbulkan dampak buruk 
karena masih belum stabilnya segi psikologis dan juga fisik kedua pasangan. 
Penjualan Perempuan 

Penjualan perempuan masih menjadi masalah yang serius bagi bangsa ini. 
Salah satunya seperti yang dilansir oleh kompas.com sebagai berikut: 

Polsekta Samarinda Ilir menangkap dua orang perempuan berinisial RS (27) dan NW 
(27). Mereka ditangkap karena menjual gadis di bawah umur untuk dipekerjakan 
sebagai pelayan seks di sebuah kafe di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. 

http://regional.liputan6.com/read/3094498/pengakuan-pembunuh-siswi-smp-di-pemalang
http://www.suara.com/tag/unicef
http://www.suara.com/tag/badan-pusat-statistik
http://indeks.kompas.com/tag/samarinda
http://indeks.kompas.com/tag/kafe
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Penjualan perempuan ini kebanyakan untuk dijadikan pekerja seks komersial. 
Bahkan penjualan perempuan ini cukup marak dilakukan di segala pelosok dunia.  
Perselingkuhan 

Perselingkuhan yang diawali oleh salah seorang pasangan bisa menimbulkan 
malapetaka. Salah satu contohnya seperti berita yang dilansir oleh liputan6.com 
berikut: 

Nahas dialami Syamsudin, warga asal Kampung Kelapa Dua, Padurenan, Kota Bekasi, 
Jawa Barat. Pria 35 tahun itu tewas bersimbah darah usai dihujani sabetan senjata 
tajam oleh Jejen. Pelaku menghabisi nyawa Syamsudin alias Jawir karena karena kesal 
melihat korban tengah bercumbu mesra dengan Mia (28), istrinya. 

Sebenarnya, selain adanya kejadian saling bunuh yang diakibatkan oleh 
perselingkuhan, juga ada akibat-akibat lain yang disebabkan perselingkuhan. Hal itu 
seperti selalu dihantui rasa bersalah hingga mengganggu psikologis anak. 
Tempat Pelacuran 

Tempat pelacuran merupakan sarang bagi tindak prostitusi. Dari zaman 
dahulu hingga sekarang tempat pelacuran masih ada saja. Bahkan penggusuran 
tempat prostitusi hanya menjadi perpindahan tempat prostitusi saja. Hal ini dapat 
dilihat dari berita yang dilansir oleh liputan6.com berikut: 

Rahmad mengatakan, seolah tak kehilangan akal, para PSK itu memanfaatkan 
keberadaan rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokalisasi Karang Joang. 
Menurut dia, para PSK menerima tamu hidung belang di sejumlah rumah masyarakat 
yang tidak terkena penggusuran. 

Dari data di atas dapat terlihat bahwa rumah-rumah warga pun dijadikan 
tempat prostitusi. Belum lagi dengan adanya media sosial yang mulai marak, maka 
transaksi prostitusi menjadi semakin banyak dan semakin terahasiakan.  

 
Gaya Imajinatif dalam Novel Cantik itu Luka Bisa Dikatakan Sebagai 
Kritikan terhadap Realita 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hubungan antara gaya imajinatif yang 
ada pada novel Cantik itu Luka dengan realitas yang ada di masyarakat. Hal ini 
dihubungkan untuk mengetahui kritikan yang dilakukan oleh penulis terhadap realita. 
Mengenai Pemerkosaan 

Dalam realitas sosial yang disuguhkan di atas telah terjadi pemerkosaan 
kepada seorang anak di bawah umur. Dalam hal pemerkosaan ini juga dibahas dalam 
novel Cantik itu Luka. Pertama, pemerkosaan yang dilakukan Shodancho terhadap 
Alamanda. Shodancho yang dibuat sakit hati oleh Alamanda akhirnya melakukan 
tindak pemerkosaan terhadap Alamanda. Kedua, hubungan badan yang dilakukan 
oleh Rengganis Si Cantik dengan Krisan. Persetubuhan ini dimulai dari terangsangnya 
nafsu seorang Krisan setelah Rengganis Si Cantik menggunakan pakaian yang minim 
di depannya. Dalam hal ini setidaknya penulis ingin menyampaikan bahwa tidak ada 
asap kalau tidak ada api. Tindakan hubungan terlarang yang buruk itu juga dipicu 
oleh tindakan buruk berupa pemakaian pakaian yang tidak pantas oleh seorang 
perempuan, dalam hal ini Rengganis Si Cantik. 
Mengenai Dendam karena Cinta 

Dalam realita sosial di atas dapat diketahui bahwa dendam karena cinta bisa 
mengakibatkan hilangnya nyawa. Hal ini juga terjadi dalam novel Cantik itu Luka. Di 
dalam novel dijelaskan bahwa Ma Gedik dendam setelah kekasihnya direbut oleh Ted 
Stammler dan kemudian ia mencelakakan anak keturunan Ted.  Dalam hal ini dapat 
diketahui bagaimana berbahayanya dendam karena cinta. 

Selain itu juga ada kisah dendam karena cinta yang dilakukan oleh Shodancho 
kepada Alamanda. Shodancho yang marah karena cintanya bertepuk sebelah tangan 

http://news.liputan6.com/read/3104877/pelaku-bunuh-wanita-di-tanjung-duren-karena-panik-kurang-uang
http://www.liputan6.com/tag/psk
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dan seakan-akan dipermainkan oleh Alamanda langsung memperkosa Alamanda. 
Alamanda yang cantik, yang suka menggoda, dan suka memberikan harapan palsu 
kepada laki-laki akhirnya kena batunya. Dalam hal ini dapat diketahui juga bagaimana 
kita harus menghargai orang yang mencintai kita dan tidak boleh memperlakukan 
sewenang-wenang dengan mempermainkannya. Apabila cinta maka katakana cinta, 
bila tidak cinta maka katakana tidak. 
Mengenai Nikah Muda 

Dalam realita sosial yang telah disuguhkan di atas dapat terlihat bahwa 
pernikahan usia dini di Indonesia sangat banyak. Di dalam novel Cantik itu Luka juga 
menyinggung akan hal tersebut. Dalam hal ini penulis menyampaikan pesannya 
melalui Maya Dewi. Ia yang sangat cantik akhirnya harus menerima nasib harus 
menikah muda agar hidupnya tidak celaka seperti kedua kakaknya. Dalam hal ini 
dapat dilihat betapa malangnya hidup seorang gadis yang cantik yang pada usia 
sekolah harus sudah berumah tangga. 
Mengenai Penjualan Perempuan 

Dalam realita sosial di atas dapat diketahui bahwa penjualan perempuan 
masih terjadi di Indonesia. Jauh lebih dari itu, penulis menyampaikan bahwa 
sebenarnya praktek penjualan perempuan ini telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini 
dapat dilihat bagaimana Ma Iyang yang harus rela berpisah dengan kekasihnya dan 
menjadi gundik orang Belanda. Kemudian juga bagaimana Dewi Ayu yang cantik juga 
harus menjajakan diri di pelacuran Jepang. Permasalahan penjualan perempuan ini 
sudah terjadi dari zaman penjajahan dan masih marak hingga saat ini. 
Mengenai Perselingkuhan 

Dalam realita di atas dapat diketahui bahwa perselingkuhan bisa 
mengakibatkan nyawa melayang. Dalam novel Cantik itu Luka juga ada kejadian yang 
serupa. Kamerad Kliwon yang selingkuh dengan Alamanda tidak bisa menahan rasa 
bersalahnya dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dalam hal ini penulis 
hendak menunjukkan bagaimana dampak fatal yang bisa ditimbulkan dari 
perselingkuhan. 
Mengenai Tempat Prostitusi 

Dalam realita di atas dapat diketahui bahwa di era sekarang prostitusi masih 
terus ada walaupun tempat prostitusinya telah tiada. Mereka menggunakan siasat-
siasat untuk melakukan bisnis haram ini. Dalam novel Cantik itu Luka juga 
disampaikan bahwa tempat prostitusi Mama Kalong selalu eksis mulai dari zaman 
penjajahan hingga zaman Indonesia telah merdeka. Selama masih ada laki-laki yang 
bernafsu maka Mama Kalong akan tetap menjalankan usahanya tersebut. Germo 
seperti Mama Kalong ini pula yang akan terus mencari perempuan-perempuan cantik 
yang dapat dijadikan pekerja seks komersial untuk dijajakan kepada lelaki hidung 
belang. 
Beberapa Kejadian Lain yang Coba Disampaikan oleh Penulis 

Penggambaran tokoh dalam novel ini sangat menarik dan imajinatif. Dewi 
Ayu adalah tokoh yang cantik, begitu pula dengan ibu dan neneknya. Selain itu, ketiga 
anak pertama dari Dewi Ayu juga memiliki fisik yang cantik, bahkan semua cucunya 
juga memiliki wajah yang cantik. Kondisi fisik yang seperti ini sangat mendukung 
kritikan penulis terhadap realita bahwa cantik membawa malapetaka. Kecantikan itu 
seperti kutukan yang membuat luka. Ma Iyang yang cantik menjadi selir seorang 
Belanda, Dewi Ayu terpaksa menjadi pelacur, Alamanda diperkosa, Maya Dewi harus 
menikah dini karena kecantikannya, dan Rengganis hamil di luar nikah karena 
kecantikannya pula. 
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Terdapat kritik terhadap realita yang mana seakan-akan laki-laki kurang bisa 
memanusiakan perempuan dan hanya menganggap perempuan sebagai pemuas nafsu 
berahinya saja. Hal ini dapat dilihat pada bagian paling akhir yang mana Krisan 
bersetubuh dengan Cantik. Dia tidak melihat apakah orang itu cantik atau jelek yang 
penting bisa memuaskan nafsunya. Sama halnya dengan orang-orang di terminal yang 
bersetubuh dengan istri Romeo yang tidak cantik. 

Setiap perempuan yang cantik pasti akan membuat banyak orang jatuh cinta 
kepadanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang dilihat pertama kali adalah fisik. 
Disebabkan banyak yang cinta inilah maka nantinya juga akan banyak yang sakit hati 
juga. Akan menjadi berbahaya ketika orang yang sakit hati ini melakukan tindakan-
tindakan berbahaya untuk membalas dendam. Sama halnya seperti Ma Gedik yang 
melakukan tindak balas dendam kepada semua keturunan dari Ted Stammler yang 
merebut Ma Iyang darinya. 

Cinta buta yang dilakukan oleh Adinda kepada Kamerad Kliwon pada 
akhirnya juga membawa kepada malapetaka. Kamerad Kliwon akhirnya bunuh diri 
setelah selingkuh dengan Alamanda. Adinda yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada 
Kamerad Kliwon tidak memperdulikan lagi apakah Kliwon seseorang yang baik atau 
tidak, tidak peduli apakah Kliwon sebenarnya mencintainya dengan tulus ataukah 
tidak. 

Dari segi cerita, penulis menyisipkan cerita selingan untuk mengkritik suatu 
realitas. Pada suatu ketika penulis menceritakan tentang Renggani Si Putri menikah 
dengan anjing. Penulis membuat kisah seperti untuk memberikan amanat yang sangat 
mendalam bagi pembaca bahwa mencintai seseorang itu bukan dilihat dari segi 
fisiknya saja. Hal ini dapat terlihat jelas dari perkataan Rengganis Si Putri berikut: 
―Sebab anjing tak akan peduli apakah aku cantik atau tidak‖ (Kurniawan, 2016, 119). 
 
SIMPULAN 

Gaya imajinatif dalam novel sebagai kritik terhadap realita berarti memahami 
khayalan penulis di dalam novel sebagai pertimbangan penentuan baik-buruk 
terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat. Gaya imajinatif dapat dilihat dalam 
empat unsur penting di dalam novel yakni melalui penokohan, alur cerita, latar, dan 
juga sudut pandang. Dari ketiga unsur inilah didapatkan kritik-kritik terhadap realita. 

Dalam hal penokohan, karakter dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan realita yang ingin dikritik yakni cantik itu luka, kecantikan yang membawa 
kepada malapetaka. Dalam hal alur cerita, latar, dan sudut pandang juga dibuat 
sedemikian rupa untuk mendukung karakter yang dibuat. Cantik itu luka. Kecantikan 
fisik yang tidak dibarengi dengan kecantikan dari dalam diri hanyalah membawa 
kepada malapetaka saja. hal ini terlihat dari bagaimana keturunan Ted Stammler yang 
cantik-cantik tapi berakhir tragis. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMP 
menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber melalui strategi berargumentasi 
kolaboratif berpendekatan saintifik dengan media deorawa. Data penelitian 
dikumpulkan melalui instrumen lembar penilaian unjuk kerja, lembar observasi, dan 
jurnal harian terhadap subjek penelitian sejumlah 26 siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Watulimo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Data yang terkumpul, 
khususnya data verbal, dianalisis secara kualitatif dengan analisis interaktif model 
Miles dan Huberman. Hasil penelitian adalah peningkatan kompetensi 
menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber, yang mencakup kemampuan 
menyusun terma, premis minor, premis mayor, dan simpulan.   
Kata kunci: argumentasi kolaboratif, pendekatan saintifik, media deorawa, 

penyimpulan pikiran dan pendapat 
 

Kompetensi menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber jika dirinci 
lebih lanjut sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu (1) kompetensi menyimpulkan 
pikiran narasumber dan (2) kompetensi menyimpulkan pendapat narasumber. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pikiran diartikan sebagai hasil berpikir, yaitu 
hasil menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu; 
sedangkan pendapat diartikan sebagai kesimpulan yang diperoleh sesudah 
mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk 
menyimpulkan pikiran dan pendapat seseorang memerlukan suatu proses. 

Proses penyimpulan pikiran dan pendapat dilakukan sebagai upaya untuk 
mendapatkan simpulan yang sahih berdasarkan pada premis yang relevan. Tindak 
menghubungkan premis dengan simpulan itu disebut penalaran. Sebuah konstruksi 
yang terbangun atas seperangkat premis yang mendukung simpulan dengan penalaran 
yang logis disebut argumen. Argumen logis jika terma, premis, dan simpulannya 
memenuhi hukum-hukum logika. Dengan kata lain, argumen dikatakan logis jika 
pada setiap tataran kebahasaan memenuhi sistem logikanya masing-masing, baik pada 
tataran frasa (struktur grup), tataran klausa, maupun tataran wacana (Halliday, 
2004:310; Santoso, 2011:7). 

Selanjutnya, proses menghasilkan argumen itu disebut argumentasi. 
Argumentasi memiliki pengertian yang dekat dengan argumen, bahkan karena 
dekatnya, ada yang menyamakannya (Sidharta, 2010:7). Meskipun demikian, pada 
prinsipnya pengertian argumentasi berbeda dengan argumen. Masalahnya, 
argumentasi merupakan aktivitas atau upaya untuk meyakinkan pendengar atau 
pembaca, sedangkan argumen sebagai sarana yang digunakan untuk meyakinkan-nya. 
Agak berbeda dengan pengertian tersebut, Warnich dan Inch (1994:10) memberikan 
batasan argumentasi sebagai proses pembuatan argumen untuk membenarkan 
keyakinan, sikap, dan nilai-nilai sehingga dapat memengaruhi orang lain. Sebagai 
sebuah proses, berargumentasi dapat dilatihkan atau diajarkan.  
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Bagi siswa SMP khususnya siswa kelas VII, pembelajaran berargumentasi 
bukan pembelajaran yang mudah karena merupakan pembelajaran berbasis penalaran. 
Dalam pembelajaran ini siswa harus dapat menyusun fakta (evidensi) sebagai 
landasan menyusun simpulan. Untuk itu, sejalan dengan karakteristik siswa, 
pembelajaran berargumentasi di SMP direkomendasikan untuk dilaksana-kan secara 
kolaboratif (Narimo, 2015:285). Di samping itu, pembelajaran ini akan relevan jika 
didekati dengan pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) sebab di dalam pendekatan 
tersebut pembelajaran ditekankan pada penalaran, baik penalaran induktif (inductive 
reasoning) maupun penalaran deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat 
fenomena umum kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran 
induktif memandang fenomena spesifik kemudian menarik simpulan umum 
(Kemendikbud, 2015:25).     

Dalam hal penyimpulan ini, fakta di lapangan membuktikan bahwa pada 
umumnya siswa SMP banyak mengalami kesulitan. Fakta tersebut diperoleh penulis 
dari hasil pembelajaran yang dilakukan penulis di kelas VII-A SMP Negeri 3 
Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur semester 2 tahun pelajaran 
2016/2017 kepada 26 siswa. Pembelajaran ini mengangkat kompetensi dasar 9.1 
Menyimpulkan pikiran atau gagasan dan pendapat seorang tokoh narasumber yang disampaikan 
dalam wawancara. Kesulitan tersebut terjadi baik pada aspek penyimpulan pikiran 
narasumber maupun aspek penyimpulan pendapat narasumber. Kesulitan siswa pada 
aspek penyimpulan pikiran narasumber terjadi ketika siswa menyusun terma, 
menyusun premis minor, menyusun premis mayor, dan menyusun simpulan pikiran 
narasumber. Kesulitan siswa pada aspek penyimpulan pendapat narasumber adalah 
ketika siswa menyusun terma, menyusun premis minor, menyusun premis mayor, dan 
menyusun simpulan pendapat narasumber. Kesulitan ini dapat dicermati pada 
ketuntasan hasil belajar siswa sebagai berikut. Pada aspek penyimpulan pikiran 
narasumber tuntas 10 siswa dengan persentase 38,5%. Pada aspek penyimpulan 
pendapat narasumber tuntas 4 siswa dengan persentase 15,4%. Sementara itu, secara 
total tuntas 5 siswa dengan persentase 19,2%. Meskipun pembelajaran tersebut 
dilaksanakan secara kelompok, tetapi dalam pelaksanaannya kurang kolaboratif 
karena dari enam kelompok, yang kolaboratif hanya satu kelompok saja dengan 
persentase 16,7%.  

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan strategi 
berargumentasi kolaboratif (strategi sikola) dengan pendekatan saintifik. Dalam 
pembahasan ini, yang dimaksud dengan argumentasi kolaboratif adalah argumen-tasi 
yang melibatkan beberapa peserta tutur (PT). Secara spesifik, argumentasi ini 
mengandung tiga unsur, yaitu (1) aktivitas pembentukan dan penggunaan argumen, 
(2) strategi dilakukan dengan bekerja sama beberapa PT, dan (3) tujuan untuk 
memengaruhi dan meyakinkan audiensi. Sementara itu, yang dimaksud dengan 
pendekatan saintifik (pendekatan ilmiah) adalah pendekatan berbasis proses 
keilmuan. Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran disusun dengan urutan yang 
logis melaui proses (1) mengamati, (2) menanya, (3) mengumpulkan 
informasi/mencoba, (5) menalar/mengasosiasi, dan (6) mengomunikasikan.  

Agar materi pembelajaran menarik dan sejalan dengan pola pikir anak, 
digunakanlah media deorawa (video wawancara siswa). Deorawa ini dirancang dan 
dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok belajar kecil dari suatu kelas dengan 
anggota empat atau lima anak. Dengan strategi dan media ini, siswa dapat 
menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber dengan valid. Akhirnya, prestasi 
siswa mengalami peningkatan.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut dilaksanakanlah penelitian tindakan kelas 
dengan judul Strategi Berargumentasi Kolaboratif Berpendekatan Saintifik dengan Media 
Deorawa untuk Meningkatkan Kompetensi Menyimpulkan Pikiran dan Pendapat Narasumber 
dalam Wawancara Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Watulimo Trenggalek. Dengan penelitian 
tersebut, peningkatan kompetensi menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber 
dapat dipaparkan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini 
mempunyai dua tujuan, yaitu                  (1) meningkatkan kompetensi siswa dalam 
menyimpulkan pikiran narasumber dan (2) meningkatkan kompetensi siswa dalam 
menyimpulkan pendapat narasumber.  
 
METODE 

Penelitian ini didekati dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 
dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor (1975) sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati. Akan tetapi, untuk akurasi data, peneliti 
juga mendekatinya secara kuantitatif. 
Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengung-kapkan 
permasalahan dan kondisi secara objektif berdasarkan data yang diperoleh, baik 
data verbal maupun data nonverbal. Dengan data yang lengkap dan akurat ini, 
diharapkan dapat diketahui secara pasti permasalahan yang dihadapi dan mampu 
memberikan perlakuan tindakan yang tepat.    
Berhubung penelitian ini dilaksanakan bersama-sama dengan proses 
pembelajaran di kelas maka dirancang sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Kemmis dan  Taggart (1988:3) menyatakan bahwa PTK memiliki karakteristik     
(1) permasalahan diangkat dari dalam kelas tempat guru mengajar, (2) bersifat 
kolaboratif, dan (3) memunculkan adanya tindakan tertentu untuk memperbaiki 
proses belajar-mengajar di kelas. Tindakan tersebut dilaksanakan dalam proses 
pengkajian berdaur yang terdiri atas empat tahap, yakni (1) perencanaan,                      
(2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi sebagaimana Gambar 1 berikut. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 

Phase 2 

Gambar 1 Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Kemmis dan Taggart, 1988) 
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Terkait dengan alur tersebut, PTK ini dirancang sebanyak tiga fase, yaitu studi 
pendahuluan, siklus I, dan siklus II. Pada studi pendahuluan digunakan strategi sikola 
model belajar bersama (tanpa pembagian peran kolaborator) dengan perlakuan (1) 
mengamati dan menanyakan isi teks wawancara (tekwan) LKS,               (2) mendata 
pernyataan narasumber (narsum) di tekwan LKS, (3) menalar pikiran dan pendapat 
narsum di tekwan LKS, dan (4) membacakan hasilnya di depan kelas. Pada siklus I 
digunakan strategi sikola model jigsaw kembar (kolaborator berperan sebagai tim ahli 
penyimpul pikiran dan tim ahli penyimpul pendapat) dengan perlakuan (1) 
mengamati dan menanyakan isi tekwan detu (deorawa tunggal), (2) mendata 
pernyataan narsum di detu, (3) menalar pikiran dan pendapat narsum di detu, dan (4) 
mempresentasikan hasilnya dengan plano. Pada siklus II digunakan strategi sikola 
model relasi intelektual (kolaborator berperan sebagai pengawal, penengah, dan 
penyimpul) dengan perlakuan (1) mengamati dan menanyakan isi tekwan dekel 
(deorawa kelompok), (2) mendata pernyataan narsum di dekel, (3) menalar pikiran 
dan pendapat narsum di dekel, dan                       (4) mempresentasikan hasilnya 
dengan LCD. Jika divisualisasikan, perbedaan perlakuan yang diberikan pada setiap 
fase penelitian itu adalah sebagai berikut.   
    

 
 
 
 

 
 
                 
                                              

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Bagan Perlakuan Setiap Fase Penelitian 
Subjek PTK ini adalah siswa SMP Negeri 3 Watulimo kelas VII-A semes-ter 

2 tahun pelajaran 2016/2017. Siswa di kelas ini berjumlah 26 anak yang terdiri 16 
anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Kelas VII-A merupakan kelas standar dari 2 
kelas VII paralel di SMP Negeri 3 Watulimo Trenggalek tahun pelajaran 2016/2017 
yang diperoleh melalui PPDB tanpa melalui proses penyaringan. Artinya, semua 
pendaftar diterima. Oleh sebab itu, secara umum (1) kompetensi akademis siswa di 
kelas VII-A tidak begitu menonjol, (2) banyak siswa yang memiliki kompetensi 
akademis rendah, (3) motivasi belajar siswa rata-rata mene-ngah ke bawah sehingga 
perlu pemotivasian dan pembimbingan secara intensif.  

Berdasarkan hal itu, secara khusus pemilihan subjek penelitian ini didasar-kan 
atas pertimbangan (1) peneliti sehari-hari bertugas mengajar di kelas itu,            (2) 
kegiatan pembelajaran menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber meng-alami 
kendala, dan (3) kompetensi siswa dalam menyimpulkan pikiran dan pendapat 

STUDI 

PENDAHULUAN 

 

Sikola Model Belajar Bersama, dengan perlakuan: 

 mengamati dan menanyakan isi tekwan LKS 

 mendata pernyataan narsum di tekwan LKS 

 menalar pikiran dan pendapat narsum di tekwan LKS 

 membacakan haslnya di depan kelas 

 

SIKLUS I 

 

Sikola Model Jigsaw Kembar, dengan perlakuan: 

 mengamati dan menanyakan isi detu 

 mendata pernyataan narsum di detu 

 menalar pikiran dan pendapat narsum di detu 

 mempresentasikan hasilnya dengan plano 
 

SIKLUS II 

 

Sikola Model Relasi Intelektual, dengan perlakuan: 

 mengamati dan menanyakan isi dekel 

 mendata pernyataan narsum di dekel 

 menalar pikiran dan pendapat narsum di dekel 

 mempresentasikan hasilnya dengan LCD 
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narasumber masih rendah. Agar data dari subjek penelitian dapat diperoleh dengan 
baik, diperlukan instrumen pengumpul data yang tepat.  

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini ada beberapa macam, yaitu  
lembar penilaian unjuk kerja, lembar observasi, dan jurnal harian. Lembar penilai-an 
unjuk kerja digunakan untuk meneliti hasil pembelajaran. Lembar observasi 
diperlukan untuk mengamati dan mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 
Jurnal harian digunakan sebagai instrumen pendamping lembar peni-laian unjuk kerja 
dan lembar observasi. Dalam jurnal harian ini peneliti membuat catatan secara rinci 
agar dapat mendeskripsikan situasi secara lengkap dan akurat. 

Agar valid, instrumen dan data penelitian perlu divalidasi dengan beberapa 
jenis alat validasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk memeriksa kembali 
data hasil observasi digunakan member check (Wiriatmadja, 2007:168). Untuk 
mencocokkan kembali data yang ditemukan dengan subjek yang diteliti digunakan 
validasi subjek dan validasi data yang disebut trianggulasi data (Elliott, 1991:101). 
Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran proses dan hasil penelitian digunakan key 
respondents review (Hopkins, 1993:156) dengan meminta mitra peneliti yang banyak 
mengetahui PTK agar menjadi validator. Data yang telah divalidasi tersebut 
dilaporkan dalam bentuk pernyataan verbal, tabel, diagram, dan grafik. Dengan 
instrumen dan data yang valid diharapkan dapat mendukung keberhasilan penelitian. 

Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan kompetensi 
menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber. Dari sudut pandang ini, pembel-
ajaran dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan proses dan hasil pembelajaran 
menyimpulkan pikiran dan pendapat narasumber pada siklus-siklus pembelajaran 
yang dilakukan. Setelah data-data diperoleh, selanjutnya ditelaah, diklasifikasi, 
diverifikasi, dan dianalisis.  

Data verbal (kata-kata) dianalisis secara kualitatif dengan analisis inter-aktif 
model Miles dan Huberman (1994:12) yang mencakup empat tahap, yaitu                      
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan 
simpulan/verifikasi. Data verbal ini diperoleh dari hasil kerja siswa di lembar 
penilaian unjuk kerja, hasil observasi kelompok, dan jurnal harian. Data tersebut 
digunakan untuk melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada dikaitkan dengan 
perkembangan argumentasi masing-masing kelompok.  

Data nonverbal (angka-angka) dianalisis secara kuantitatif. Data ini ber-
sumber dari hasil penilaian guru yang terdapat di dokumen lembar penilaian unjuk 
kerja. Peneliti menggunakan data ini untuk menentukan daya serap siswa sehingga 
dapat diketahui ketuntasan hasil belajar baik per aspek pembelajaran maupun secara 
total. Data yang telah dianalisis, lalu disimpulkan, dan diinterpretasikan. Jika dari hasil 
interpretasi ini kegiatan masih belum berhasil (belum memecahkan masalah yang 
ditetapkan), strategi pembelajaran tersebut perlu direvisi, selanjutnya menjadi 
perencanan pada siklus berikutnya.  
HASIL 

Hasil penelitian ini berupa paparan peningkatan kompetensi (1) menyim-
pulkan pikiran narasumber dan (2) menyimpulkan pendapat narasumber. Kedua hasil 
penelitian tersebut dapat dipaparkan per siklus sebagai berikut.  

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam dua pertemuan setiap 
pertemuan 2 jam pelajaran (2 X (2 X 40 menit)) dengan strategi sikola model jigsaw 
kembar dan perlakuan (1) mengamati dan menanyakan isi tekwan detu (deorawa 
tunggal), (2) mendata pernyataan narsum di detu, (3) menalar pikiran dan pendapat 
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narsum di detu, dan (4) mempresentasikan hasilnya dengan plano. Dengan perlakuan 
seperti ini diperoleh hasil sebagai berikut. 

Pada siklus I ini setiap kelompok sudah lancar dalam menyusun terma pikiran 
narasumber. Pikiran ini ditandai oleh pewatas (modifier) terma M yang 
menggambarkan keadaan pikiran narasumber, misalnya: tentu, pasti, tidak, tidak tahu, 
kurang, mungkin, kira-kira, dan kadang-kadang. Akan tetapi, ada kelompok yang 
mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan pikiran narasumber berdasarkan 
pewatas terma M-nya karena  beranggapan bahwa pewatas kepastian itu hanya pasti 
dan tentu saja, padahal pada konteks tertentu jadi, memang, tidak, tidak mau, bukan juga 
dapat memarkahi kepastian (afirmasi atau negasi), asalkan didasari sikap tanpa 
keragu-raguan. Kelancaran menyusun terma ini memudahkan siswa dalam menyusun 
premis minor dan premis mayor.   

Kecepatan dan kelancaran kerja kelompok terjadi ketika penyimpulan pikiran 
narasumber. Dengan adanya tim ahli penyimpul pikiran, pada siklus I ini siswa dapat 
menyimpulkannya dengan relatif cepat. Misalnya, ketika ditanya, ‖Biasanya, kapan 
Ibu mendapatkan pendapatan yang banyak?‖ Penjual nasi ikan bakar menjawab, 
―Ya… tentu… pada hari Minggu, tahun baru juga‖. Tim penyimpul pikiran Kelompok 
Kompas menulis premis minor ―Penjual nasi ikan bakar menentukan bahwa 
pendapatannya banyak pada hari Minggu dan tahun baru‖, premis mayornya ―Penjual 
nasi ikan bakar memastikan pendapatannya banyak pada hari Minggu dan tahun 
baru‖, dan simpulannya ―Penjual nasi ikan bakar memastikan bahwa pendapatannya 
banyak pada hari Minggu dan tahun baru‖. Simpulan ini hasil reduplikasi dengan 
sedikit perubahan pada M premis dan simpulan sehingga tetap berstruktur S-M, 
bukan S-P. Jadi, penyimpulan tersebut tanpa menggunakan premis mayor yang 
berstruktur M-P. Jika dibagankan, penyimpulan itu adalah sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara logika, penyimpulan ini mengandung kebenaran, tetapi tidak valid 

karena hanya memaparkan kembali premis minor sehingga tidak menggambarkan 
pikiran narasumber. Ketakvalidan itu digambarkan dengan garis putus-putus (    ) 
pada terma S premis mayor dan terma M pada simpulan yang semestinya kedua-
duanya berterma P. Agar valid, dibutuhkan premis mayor yang mampu menjem-
batani premis minor dan simpulan yang berstruktur M-P, misalnya ―Penentuan 
bahwa pendapatannya banyak pada hari Minggu dan tahun baru merupakan kondisi 
pikiran kepastian‖ sehingga simpulannya ―Penjual nasi ikan bakar memiliki kondisi 
pikiran kepastian‖. Dengan demikian, terkonstruksi argumen penyimpulan 
taklangsung.  

Minor 

memastikan 

bahwa 

pendapatanny

a banyak pada 

hari Minggu 

dan tahun baru 

(M) 

 

Simpulan 

 

Penjual nasi ikan 

bakar (S) 

menentukan bahwa  

pendapatannya 

banyak pada hari 

Minggu dan tahun 

baru (M) + 

Premis 

Penjual nasi ikan 

bakar (S) 

+ 

 

Mayor 

memastikan 

pendapatannya 

banyak pada hari 

Minggu dan tahun 

baru (M) 

Penjual nasi ikan 

bakar (S) + 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

264 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Pada penyimpulan pendapat narasumber, siswa telah mampu menyusun 
terma pendapat narasumber dan menyusun premis minor dengan struktur S-M. 
Misalnya, ketika penjual pentol keliling ditanya ―Berapa lama Bapak berjualan?‖, 
narasumber menjawab, ―Ya, ndak mesti, pokoknya habis ya pulang‖, tim penyimpul 
pendapat Kelompok Tempo menulis premis minor ‖Berjualan sebagai penjual pentol 
keliling itu waktunya tidak pasti‖.  

Ketika menyusun premis mayor, pada umumnya siswa belum mampu. 
Misalnya, berdasarkan premis minor tadi, tim penyimpul pendapat Kelompok Tempo 
menulis premis mayor ‖Waktunya tidak dapat dipastikan berjualan sebagai penjual 
pentol keliling‖. Ini bukan premis mayor, melainkan premis minor yang dikonversi 
(dibalik) dari struktur S-M menjadi M-S dengan sedikit perubahan redaksi pada M 
dengan isi sama (tidak pasti=tidak dapat dipastikan).  

Dengan tidak adanya premis mayor yang mampu menjembatani premis 
minor dan simpulan, penyimpulan pendapat narasumber pada siklus I ini berbentuk 
penyimpulan langsung. Misalnya, berdasarkan premis di atas, tim penyimpul 
pendapat Kelompok Tempo menulis simpulan ‖Waktunya tidak dapat ditentukan 
berjualan sebagai penjual pentol keliling‖. Ini penyimpulan langsung dengan pola 
konversi yang dapat dibagankan sebagai berikut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa (1) adanya tim ahli penyimpul pikiran dan penyimpul pendapat dengan tugas 
yang terpisah, kelompok masih kurang kolaboratif (50%), (2) belum seluruh siswa 
tuntas belajar (80,7%), dan (3) rata-rata siswa belum mampu menyusun premis mayor 
sehingga simpulannya tidak valid. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilanjutkan ke 
siklus II. 

Pembelajaran pada siklus II juga dilakukan selama dua pertemuan setiap 
pertemuan 2 jam pelajaran (2 X (2 X 40 menit)) dengan strategi sikola model relasi 
intelektual dan perlakuan (1) mengamati dan menanyakan isi tekwan dekel (deorawa 
kelompok), (2) mendata pernyataan narsum di dekel, (3) menalar pikiran dan 
pendapat narsum di dekel, dan (4) mempresentasikan hasilnya dengan LCD. Dengan 
perlakuan seperti ini diperoleh hasil sebagai berikut. 

Dengan adanya kolaborator pengawal, penengah, dan penyimpul, pada siklus II ini 
setiap kelompok telah mampu menyimpulkan pikiran narasumber. Pada aspek ini, 
siswa telah mampu menyusun terma, menyusun premis minor, menyusun premis 
mayor, serta menyusun simpulan pikiran narasumber sehingga terbangun 
penyimpulan taklangsung dengan pola silogisme.  

Kompetensi siswa pada aspek penyimpulan pikiran di siklus II ini dapat 
digambarkan sebagai berikut. Misalnya, ketika nelayan tradisional ditanya, 
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―Bagaimana perasaan Anda setelah berada di tengah-tengah laut?‖, ia menjawab, ―Ya, 
senanglah jadi seorang nelayan ...,‖ dan ketika ditanya, ―Apakah tidak me-rasa takut 
saat berada di laut?‖, ia menjawab, ―Takut sih, tapi cuma sebentar.‖ Berdasarkan hal 
ini, siswa menyusun terma yang berkaitan dengan pikiran narasumber ‖ketidakpastian 
pikiran‖ sehingga pengawal Kelompok Jawa Pos menulis premis minor ‖Nelayan 
tradisional merasa senang bercampur takut saat berada di laut‖, penengah menulis 
premis mayor ‖Perasaan senang bercampur takut saat berada di laut merupakan 
kondisi pikiran ketidakpastian‖, dan penyimpul menyimpulkannya ‖Nelayan tradisional 
memiliki kondisi pikiran ketidakpastian‖. Bagan penyimpulan itu adalah sebagai 
berikut. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Penyimpulan tersebut valid. Validitas simpulan itu didasari pada proses 
penyimpulan yang berlandaskan premis minor dan premis mayor sehingga 
menghasilkan simpulan pikiran narasumber yang bersrtuktur S-P.  

Kemampuan siswa menyimpulkan pendapat narasumber pada siklus II  dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, ketika ditanya, ―Berapa banyak ikan yang dapat 
Anda tangkap?‖, nelayan tradisional menjawab, ―Ya ndak tentu, misalnya lima kilo, 
enam kilo‖; dan ketika ditanya, ―Apakah pernah, melaut itu tidak menghasilkan 
uang?‖, narasumber menjawab, ―Ya … sering, sering‖. Berdasarkan hasil wawancara 
itu, siswa menyusun terma yang berkaitan dengan pendapat narasumber 
―Ketidakpastian pendapatan nelayan tradisional‖, pengawal Kelompok Jawa Pos menulis 
premis minor ―Pendapatan nelayan tradisional itu tidak tentu‖, penengah menulis 
premis mayor ―Pendapatan yang tidak tentu itu tidak mencukupi kebutuhan 
keluarga‖, dan penyimpul menulis simpulan pendapat narasumber ―Jadi, pendapatan 
nelayan tradisional itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga‖. Bagan penyimpulan ini 
sebagai berikut.  
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Penyimpulan argumen silogisme tersebut valid. Validitas argumen itu 
terbangun karena simpulannya berlandaskan pada premis minor, premis mayor, serta 
memaparkan pendapat narasumber sesuai premis-premis yang mendasarinya.  

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II tersebut, dapat diinterpretasikan 
bahwa (1) dengan adanya anggota pengawal, penengah, dan penyimpul yang bekerja 
dalam kelompok secara utuh, semua kelompok telah kolaboratif (100%), (2) hampir 
seluruh siswa tuntas belajar (96,2%), dan (3) rata-rata siswa telah mampu menyusun 
terma, menyusun premis minor, menyusun premis mayor, dan mampu menyusun 
simpulan yang berkaitan dengan pikiran/pendapat narasumber secara valid. Oleh 
sebab itu, penelitian ini dapat diakhiri, dengan catatan seorang siswa yang belum 
tuntas perlu pembinaan secara khusus.  

Peningkatan hasil penelitian ini akan lebih jelas baik berkaitan dengan 
kolaborasi kelompok maupun ketuntasan individual jika direkapitulasi menjadi satu 
kesatuan. Rekapitulasi atau gambaran secara utuh hasil penelitian ini dipaparkan 
dengan Tabel 1 berikut. 
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

 
Fase 

Kolaborasi Kelompok (%) Ketuntasan Individual 

Kurang 
Kolabor

atif 

Kolabora
tif 

Sangat 
Kolaborat

if 

Penyimpu
lan 

Pikiran 

Penyimpul
an 

Pendapat 

Total 

Std. 
Pend. 

83,3% 16,7% 0% 38,5% 15,4% 19,2% 

Siklus I 50% 50% 0% 84,6% 76,1% 80,7% 

Siklus II 0% 66,7% 33,3% 100% 88,5% 96,2% 

 
PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua. Kedua pembahasan itu 
adalah pembahasan (1) peningkatan kompetensi menyimpulkan pikiran narasumber 
dan (2) peningkatan kompetensi menyimpulkan pendapat narasumber.  
Peningkatan Kompetensi Menyimpulkan Pikiran Narasumber 

Sesuai tahapannya, peningkatan kompetensi siswa dalam menyimpulkan 
pikiran narasumber terbagi empat. Keempat peningkatan  tersebut adalah pening-
katan kemampuan (1) menyusun terma pikiran narasumber, (2) menyusun premis 
minor pikiran narasumber, (3) menyusun primis mayor pikiran narasumber, dan (4) 
menyusun simpulan pikiran narasumber. 

Peningkatan kemampuan siswa menyusun terma pikiran narasumber terjadi 
pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa lancar dalam menyusun terma pikiran 
narasumber. Pernyataan ini ditandai oleh pewatas terma M, misalnya: tentu, pasti, tidak, 
tidak tahu, mungkin, kira-kira, bisa jadi, dan kadang-kadang. Pada siklus II siswa mampu 
mengklasifikasi terma tersebut berdasarkan keadaan pikirannya yang terdapat dalam 
terma M, misalnya: ketidaktahuan,                           (2) kesangsian, (3) dugaan, dan 
(4) kepastian. Kondisi ini menggambarkan kemampuan menalar pada ranah logika 
frasa (struktur grup). Artinya, siswa dapat menalar hubungan makna head dan modifier 
(Halliday, 2004:310).  

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun premis minor pikiran 
narasumber terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun premis 
minor, meskipun kadang-kadang kurang logis dan belum mengarah pada pikiran 
narasumber, misalnya ―Penjual nasi ikan bakar menentukan bahwa pendapatannya 
banyak pada hari Minggu dan tahun baru‖. Pada siklus II siswa mampu menyusun 
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premis minor dalam bentuk kalimat yang logis dengan struktur S-M (terma M tentang 
pikiran narasumber), misalnya ‖Nelayan tradisional merasa senang bercampur takut 
saat berada di laut‖. Kelogisan kalimat ini dipengaruhi oleh adanya deretan 
konstituen (unsur-unsur kalimat) yang mempunyai hubungan bernalar sehingga 
mudah dipahami dan dapat diterima dalam pertuturan (Soedjito dan Saryono, 
2012:153). Sementara itu, Halliday (2004:310) memandang hal ini sebagai logika 
klausa, yaitu logika yang bekerja di dalam konstituen gramatikal. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun premis mayor pikiran 
narasumber terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun premis 
dengan makna setara premis minor. Akan tetapi, premis ini belum dapat disebut 
premis mayor karena tidak berstruktur M-P, misalnya ―Penjual nasi ikan bakar 
memastikan pendapatannya banyak pada hari Minggu dan tahun baru‖.  Pada siklus 
II siswa mampu menyusun premis mayor tentang pikiran narasumber, misalnya 
‖Perasaan senang bercampur takut saat berada di laut merupakan kondisi pikiran 
ketidakpastian‖. Hal ini menggambarkan bahwa siswa mampu meng-hubungkan 
makna antarpremis (antraklausa) atau mampu menalar pada tataran logika wacana 
(Halliday, 2004:310).  

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyimpulkan pikiran narasumber 
juga terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun simpulan 
pikiran narasumber dalam bentuk penyimpulan langsung dengan pola reduplikasi 
atau konversi. Penyimpulan ini menghasilkan simpulan yang takvalid karena tidak 
menggambarkan kondisi pikiran narasumber, misalnya ―Penjual nasi ikan bakar 
memastikan bahwa pendapatannya banyak pada hari Minggu dan tahun baru‖. 
Kemampuan tersebut membuktikan bahwa pemikiran siswa lebih didominasi pada 
penalaran sederhana yang tidak valid (Poespoprodjo, 2007:191). Hal ini sejalan 
dengan pendapat Diezmann, Watters, dan English (2002:289) bahwa kemampuan 
anak untuk bernalar terbatas pada kemampuan yang dipengaruhi oleh pengetahuan 
dasar yang lemah. Sebaliknya pada siklus II, dengan diskusi yang intensif ter-susunlah 
premis mayor berstruktur M-P. Fakta ini membuktikan bahwa dengan berlatih yang 
intensif dalam kelompok kolaboratif, siswa mampu menyusun simpulan pikiran 
narasumber dengan valid, misalnya ‖Nelayan tradisional memi-liki kondisi pikiran 
ketidakpastian‖. Hal ini berarti bahwa siswa mampu membaca akal budi seseorang 
berdasarkan apa yang dikatakan atau dituturkannya dengan asumsi bahwa perkataan 
adalah ekspresi dari pikiran dan pikiran seseorang dapat diketahui dari perkataan 
(bahasanya) (Mundiri, 2010:9; Khalimi, 2011:40). 
Peningkatan Kompetensi Menyimpulkan Pendapat Narasumber 

Peningkatan kompetensi siswa dalam menyimpulkan pendapat narasumber 
terbagi menjadi empat. Keempat peningkatan tersebut adalah peningkatan ke-
mampuan (1) menyusun terma pendapat narasumber, (2) menyusun premis minor 
pendapat narasumber, (3) menyusun primis mayor pendapat narasumber, dan                 
(4) menyusun simpulan pendapat narasumber. 

Peningkatan kemampuan siswa menyusun terma pendapat narasumber terjadi 
pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa dapat menyusun terma yang berkaitan dengan 
pendapat narasumber. Terman ini ditandai dengan sinonimi head dan modifier-nya, 
misalnya terma dalam ―Waktu berjualan saya ya ndak mesti‖. Dengan terma ini, siswa 
menalar pendapat narasumber tentang waktu yang tidak pasti (ndak=tidak, mesti=pasti). 
Pada siklus II siswa mampu menganalisis beberapa frasa (terma) yang memiliki fungsi 
modifier sama. Misalnya, modifier negasi ndak pada ―Ikan yang saya dapat ndak tentu‖ 
dan modifier negasi sering tidak pada ―Melaut itu sering tidak menghasilkan uang‖. Pada 
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dasarnya kedua terma tersebut mengarah pada pendapat yang sama, yaitu pekerjaan 
yang tidak menyenangkan. Artinya, siswa dapat menalar beberapa head yang berbeda dan 
modifier yang sama atau hampir sama (Halliday, 2004:310).  

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun premis minor pendapat 
narasumber terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun premis 
minor, meskipun kadang-kadang kurang logis atau tidak efektif, misalnya ‖Berjualan 
sebagai penjual pentol keliling itu waktunya tidak pasti‖. Premis ini dapat diubah 
menjadi kalimat efektif ‖Waktu berjualan penjual pentol keliling itu tidak pasti‖. Pada 
siklus II siswa mampu menyusun premis minor berstruktur S-M yang mampu 
mendukung simpulan dengan kalimat yang logis dan efektif, misalnya ―Pendapatan 
nelayan tradisional itu tidak tentu‖. Fakta ini menandakan bahwa siswa mampu 
menalar pada tataran logika klausa (Halliday, 2004:310). Dalam proses bernalar, 
keberadaan premis minor dalam silogisme sangat penting. Oleh sebab itu, banyak 
silogisme didasari oleh premis minor saja yang disebut entimema (Sumaryono, 
1999:108). Merujuk pada contoh premis minor di atas, sebenarnya tanpa premis 
mayor, siswa sudah dapat menyimpulkannya, misalnya ―Pendapatan nelayan 
tradisional itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga‖. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun premis mayor pendapat 
narasumber terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun premis 
dengan makna setara premis minor, misalnya ‖Waktunya tidak dapat dipastikan 
berjualan sebagai penjual pentol keliling‖. Akan tetapi, premis ini bukan premis 
mayor, melainkan premis minor yang dikonversi (strukturnya dibalik dari S-M 
menjadi M-S), yaitu ‖Berjualan sebagai penjual pentol keliling waktunya tidak dapat 
dipastikan‖. Pada siklus II siswa mampu menyusun premis mayor, misalnya 
―Pendapatan yang tidak tentu itu tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga‖. Hal ini 
menggambarkan bahwa siswa mampu menalar pada tataran logika wacana (Halliday, 
2004:310). Kemampuan menalar itu mem-buktikan bahwa siswa dapat menyusun 
jaminan argumen. Jaminan itulah yang oleh Toulmin (1990:143) disebut sebagai 
premis universal. Menurut Toulmin (1990:132), argumen akan memiliki jaminan valid 
jika jaminan itu mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membuat transisi dari data 
ke simpulan. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyimpulkan pendapat nara-sumber 
juga terjadi pada siklus I dan II. Pada siklus I siswa mampu menyusun simpulan 
pendapat narasumber berupa penyimpulan langsung dengan pola redu-plikasi atau 
konversi. Penyimpulan ini menghasilkan simpulan takvalid karena tidak 
menggambarkan pendapat narasumber, misalnya ‖Waktunya tidak dapat ditentukan 
berjualan sebagai penjual pentol keliling‖. Kemampuan siswa ini membuktikan 
bahwa penalaran siswa lebih didominasi oleh penalaran sederhana yang takvalid. Hal 
ini sejalan dengan pendapat Diezmann, Watters, dan English (2002:289) bahwa 
kemampuan anak bernalar terbatas pada kemampuan yang dipengaruhi oleh 
pengetahuan dasar yang lemah. Sebaliknya pada siklus II, dengan diskusi yang intensif 
tersusunlah premis mayor berstruktur M-P. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
latihan intensif dalam kelompok kolaboratif, siswa mampu menyusun simpulan 
pendapat narasumber dengan valid, misalnya ―Jadi, pendapatan nelayan tradisional itu 
tidak mencukupi kebutuhan keluarga‖. Ke-mampuan ini sebagai bukti bahwa siswa 
mampu menyusun argumen penyimpulan taklangsung silogisme karena mengandung 
simpulan dari premis minor dengan pertolongan premis perantara (Poespoprodjo 
dan Gilarso, 2006:124). Misalnya, premis minor ―Pendapatan nelayan tradisional itu 
tidak tentu‖; premis mayor ―Pendapatan yang tidak tentu itu tidak mencukupi 
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kebutuhan keluarga‖; dan simpulannya ―Pendapatan nelayan tradisional itu tidak 
mencukupi kebutuhan keluarga‖. Silogisme ini valid karena telah memenuhi sahnya 
silogisme, yaitu adanya tiga terma (S, M, dan P) yang terdistribusi pada premis dan 
simpulan, serta adanya tiga keputusan, yaitu mayor, minor, dan simpulan (Hadi, 
2008:62). Silogisme yang valid dengan struktur yang lengkap ini pada dasarnya 
sebagai wacana yang koheren dan kohesif (Alwi, dkk., 2003:427–435). 

Dengan berakhirnya pembelajaran sampai siklus II, terlihatlah peningkatan 
proses kolaborasi dan kompetensi menyimpulkan pikiran dan pendapat narasum-ber. 
Peningkatan proses kolaborasi itu tampak pada Gambar 3 sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Diagram Peningkatan Kolaborasi Kelompok Siswa 
Peningkatan kolaborasi kelompok tersebut juga diikuti oleh peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa di semua aspek dan di setiap fase penelitian. Secara 
visual, peningkatan ketuntasan hasil belajar ini tampak pada Gambar 4 berikut.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4 Grafik Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa (dalam Persen) 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Simpulan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian, 
yaitu peningkatan kompetensi menyimpulkan pikiran narasumber dan peningkatan 
kompetensi menyimpulkan pendapat narasumber sebagai berikut. 

Pertama, penerapan strategi berargumentasi kolaboratif berpendekatan saintifik 
dengan media deorawa ini mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam 
menyimpulkan pikiran narasumber. Pada aspek ini, siswa mampu (1) menyusun 
terma, (2) menyusun premis minor, (3) menyusun premis mayor, dan                             
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(4) menyusun simpulan pikiran narasumber dengan ketuntasan belajar pada studi 
pendahuluan tuntas 10 anak (38,5%), siklus I tuntas  22 anak (84,6%), dan siklus II 
tuntas 26 anak (100%). 

Kedua, penerapan strategi berargumentasi kolaboratif berpendekatan saintifik 
dengan media deorawa ini mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam 
menyimpulkan pendapat narasumber. Pada aspek ini, siswa mampu (1) menyusun 
terma, (2) menyusun premis minor, (3) menyusun premis mayor, dan                               
(4) menyusun simpulan pendapat narasumber, dengan ketuntasan belajar pada studi 
pendahuluan tuntas 4 anak (15,4%), siklus I tuntas  19 anak (76,1%), dan siklus II 
tuntas 23 anak (88,5%). 

Simpulan umum penelitian ini adalah peningkatan kompetensi berargu-
mentasi secara deduktif dengan pola silogisme. Kompetensi ini didukung oleh data 
ketuntasan belajar siswa pada aspek penyimpulan pikiran narasumber tuntas 26 anak 
(100%), penyimpulan pendapat narasumber tuntas 23 anak (88,5%), dan secara total 
tuntas 25 anak (96,2%).  
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan kompetensi menyimpul-kan 
pikiran dan pendapat narasumber tersebut, setidak-tidaknya disampaikan dua saran. 
Kedua saran tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, guru Bahasa Indonesia disarankan agar sering memberi ke-sempatan 
berargumentasi kepada siswa baik berargumentasi secara lisan maupun tulis. Pelatihan 
ini dapat dilakukan dengan sering berdiskusi dalam memecahkan masalah untuk 
mengambil sebuah simpulan. 

Kedua, guru SMP disarankan agar dalam proses pembelajaran ber-pendekatan 
saintifik dengan media yang dikenal anak atau media berbasis lingkungan. Pendekatan 
dan media ini dapat mamacu anak untuk berpikir secara ilmiah atau bernalar baik 
secara deduktif maupun induktif. 
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Abstrak: Kajian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi doangang 
Makassar melalui teori Geoffrey Leech. Ada lima fungsi doangang 
yang ditemukan dalam kajian ini yaitu, fungsi fungsi informatif, 
fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi estetis, dan fungsi fatis. Kajian 
ini menggunakan metode analisis teks karena sumber data kajian ini 
adalah buku teks doangang. Ada tujuh langkah yang dilakukan dalam 
analisis ini yaitu, (1) membaca teks doangang secara berulang-ulang, 
(2) menandai data teks doangang yang menjadi data verbal, (3) data 
verbal yang diperoleh dalam buku teks doangang kemudian 
dipertimbangkan mengenai validitas dan realibilitasnya, (4) 
pertimbangan validitas dilakukan dengan pemaknaan semantik yakni 
pemaknaan fungsi doangang Makassar, (5)pertimbangan realibilitas 
dilakukan secara intrarater atau  pemaknaan secara berulang-ulang 
sehingga data yang diperoleh cukup memadai, (6) mengeluarkan data 
dari teks asli, dan (7) mendeskripsikan data sesuai dengan teori fungsi 
Geoffrey Leech yang telah ditetapkan. 
Kata kunci: Doangang, Makassar, Teori, dan Fungsi 

 

Etnis Makassar adalah salah satu etnis di Sulawesi Selatan yang memiliki 
ragam kesusasteraan. Kesusasteraan tersebut masih dapat dilacak melalui teks-teks 
kuno yang bersifat lisan dan tulisan. Salah satu jenis kesusasteraan lisan yang masih 
hidup dan tumbuh di dalam etnis Makassar adalah Doangang. Doangang adalah puisi 
yang berbentuk mantera (Basang, 2006:15).  Doangang juga merupakan budaya lisan 
yang berisi tentang doa-doa yang diturunkan secara turun-temurun (Nelson, 2014). 
Jadi, doangang adalah sebuah bentuk produk kebudayaan lisan yang berbentuk 
mantera yang diwariskan secara turun-temurun. 

Etnis Makassar saat ini banyak yang tidak mengenal doangang. Hal itu 
diperkuat dengan proses penyebarannya yang masih bersifat konvensional. Doangang 
Makassar  hanya diwariskan di dalam keluarga berdasarkan garis keturunan. Oleh 
karena itu,  doangang wajib dipertahankan eksistensinya karena nilai-nilai yang dimuat 
di dalamnya mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Makassar sebagai 
pemiliknya.  

Nilai-nilai budaya di dalam doangang telah menjadi prinsip dan pegangan 
masyarakat di dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai itu akan menjadikan manusia 
sebagai masyarakat yang bermoral. Senada dengan pendapat Sikki dan Nasruddin 
(1995:30) bahwa  nilai budaya doangang yang diterapkan di dalam kehidupan dapat 
menjadikan manusia sebagai masyarakat yang beradab dan beradat. Saryono (1998:39)  
juga menguatkan pendapat tersebut bahwa nilai budaya dapat  menentukan 
pandangan dunia, mitologi, kosmologi suatu masyarakat dalam kehidupanya yang 
dapat memberikan manfaat pribadi maupun secara sosial.   

Dinamika yang terjadi saat ini bahwa nilai-nilai budaya doangang perlahan 
terkikis dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Sedyawati (2008:7), bahwa 
pergeseran dan pudarnya sebuah nilai budaya karena adanya tuntutan praktis dan 
pragmatis dari manusia itu sendiri. Astika dan Yasa (2014:4) menambahkan bahwa 
pergeseran sebuah nilai budaya disebabkan adanya perubahan sistem sosial, pengaruh 
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budaya asing, kemajuan teknologi informasi, dan sistem politik. Gaya hidup dan dan 
budaya global bahkan dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap pergeseran, 
perkembangan, ketahanan, dan nasib produk kebudayaan lokal (Sutarto, 2007:1). 
Ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai budaya doangang saat ini 
perlahan terkikis karena berubahnya gaya hidup masyarakat  dan adanya determinasi 
budaya asing yang tumbuh serta berkembang bersama dengan tradisi kebudayaan 
lokal di dalam masyarakat.  

Kehadiran Doangang Makassar telah menjadi produk tradisi kelisanan yang 
memberikan kontibusi terhadap perkembangan kebudayaan  lisan etnis Makassar. 
Doangang dapat menjadi kontrol sosial di dalam masyarakat yang dapat memberikan 
perubahan sosial. Senada dengan Anshari (2007:1) yang mengatakan bahwa 
perubahan sosial budaya akan berdampak positif dan negatif terhadap perubahan 
lingkungan masyarakat karena adanya penurunan dan degradasi moral  masyarakat. 
Oleh karena itu, doangang sebagai sastra lisan Makassar perlu dirawat sebagai cara 
mendorong pengembangan  kultural di Makassar dan media untuk mengenalkan 
budaya masa lampau kepada generasi muda saat ini.   

Doangang Makassar memiliki  banyak fungsional. Fungsi tersebut dapat 
dilihat dari makna ungkapan di dalamnya. Oleh karena itu, kajian ini memiliki tujuan 
untuk mendeskripsikan fungsi doangang Makassar melalui persfektif teori fungsi  
bahasa Leech. Berdasarkan teori fungsi tersebut, maka Leech (1977:49) membagi 
lima fungsi doangang yakni, fungsi informatif, fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi 
estetis, dan fungsi fatis. 

 
METODE  

Kajian ini menggunakan metode analisis teks. Data kajian ini bersumber dari 
buku teks doangang. Data tersebut berupa kutipan teks larik yang menunjukkan  
fungsi doangang. Data kemudian diklarifikasi dan dianalisis berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan. Kriteria yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan 
fungsi doangang Makassar sesuai dengan teori Leech. Kajian ini berusaha 
mengeksplorasi fungsi doangang Makassar dengan cara memahami fungsi dan 
mendeskripsikannya. Teknik analisis teks dalam kajian ini menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut ini. 1) Membaca teks doangang secara berulang-ulang. 2) 
Menandai data teks doangang yang menjadi data verbal. 3) Data verbal yang 
diperoleh dalam buku teks doangang kemudian dipertimbangkan mengenai validitas 
dan realibilitasnya. 4) Pertimbangan validitas dilakukan dengan pemaknaan semantik 
yakni pemaknaan fungsi doangang Makassar. 5) Pertimbangan realibilitas dilakukan 
secara intrarater atau  pemaknaan secara berulang-ulang sehingga data yang diperoleh 
cukup memadai. 6) Mengeluarkan data dari teks asli. Dan 7) Mendeskripsikan data 
sesuai dengan teori fungsi Geoffrey Leech yang telah ditetapkan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi mengenai hasil dan pembahasan tentang fungsi doangang 
berdasarkan teori Leech diuraikan berikut ini. 
Fungsi Direktif 

Fungsi direktif dalam doangang Makassar berisi permohonan dan permintaan 
kepada Allah Swt. Fungsi ini menegaskan bahwa doangang Makassar dapat dijadikan 
sebagai media komunikasi dengan Allah. Senada dengan pendapat tersebut, Olaifa 
(2014) mengatakan bahwa bahasa yang disampaikan melalui doangang dapat menjadi 
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media komunikasi untuk menyampaikan pesan dan maksud tertentu secara personal. 
Adapun fungsi direktif  ditunjukkan melalui doangang berikut ini. 

Ae, Jibril sareangak 
Mae dallek nasareangak Allah Taala  
ikau tagkalaki dallekku 
Nasareangak Allah Taala 
manamama lahama 
 
elaeka rahama 
Sareangak mae dallek nasareangak allah Taala  
Ikau Antakgalaki dallekku rahima nurung 
Muhammad 

  
Terjemahan  
Hai Jibril berikanlah saya 
Rezeki yang Tuhan berikan 
Karena engkaulah yang 

Memegang pemberian dari Allah 
Itu manamama lahama 

 
Ealeka rahima  
Berikanlah kepada saya rezeki yang Allah berikan 
karena engkaulah yang memegang rezeki 
Muhammad 

(Sikki dan Nasruddin, 1995:5) 
 

Permohonan dalam doangang di atas dapat dilihat dari bait pertama, larik (1) 
dan (2) ‗Ae, Jibril sareangak‘  (Hai Jibril berikanlah) dan ‗Mae dallek nasareangak Allah 
Taala‘ (Rezeki yang Tuhan berikan). Permohonan tersebut disampaikan kepada Allah 
Swt melalui Jibril sebagai utusan Allah yang bertugas membagikan rezeki kepada 
manusia. Jibril dianggap sebagai perantara rezeki yang diberikan oleh Allah Swt 
kepada umat manusia. Oleh karena itu, permohonan dalam doangang tersebut Jibril 
dianggap sebagai pemegang rezeki yang diberikan oleh Allah. Permohonan tersebut 
kemudian dikuatkan pada larik (3) dan (4) ‗ikau tagkalaki dallekku‘ (Karena engkaulah 
yang memegang ) dan  ‗Nasareangak Allah Taala‘ (pemberian dari Allah).  

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Jibril sebagai utusan 
Allah yang ditunjuk sebagai pemegang rezeki yang akan dibagikan kepada manusia. Doangang 
ini hakikatnya dibacakan pada saat menjelang petang sebanyak empat kali. Orang Makassar 
menilai bahwa doangang ini akan memudahkan mereka mendapatkan rezekinya dan harapan 
segala pekerjaannya hari ini mendapat berkah dari Allah Swt. 

Permohonan pada  bait kedua di tandai pada larik (2) dan (3)  ‗Sareangak mae dallek 
nasareangak Allah Taala‘  (berikanlah kepada saya rezeki yang Allah berikan) dan ‗Ikau 
Antakgalaki dallekku rahima nurung‘ (karena engkaulah yang memegang rezeki). Permohonan 
doangang ini menggunakan kata ‗permintaan‘ yakni ‗sareangak‘ (berikanlah). Maksud dalam doa 
ini hakikatnya ditujukan kepada Allah Swt., melalui Nabi Muhammad Saw., sebagai utusan 
Allah yang doanya dapat diterima langsung oleh Allah. Nabi Muhammad adalah rasul Allah 
yang penuh keberkahan dan mukjizat sehingga dianggap memiliki berkah yang dapat 
mendatangkan kebaikan dan rezeki kepada manusia sebagai umatnya. Doa ini selalu diucapkan 
pada pagi hari sebanyak tiga kali dengan harapan rezeki dimudahkan oleh Allah Swt dalam 
setiap usaha dan pekerjaan.  

Kedua doangang yang dipaparkan sebelumnya bukan hanya sebatas doa yang berisi 
permohonan tertentu tetapi merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Makassar yang 
mendasari mereka dalam bersikap dan bertindak. Doangang ini juga menegaskan bahwa 
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doangang adalah ungkapan yang berisi permohonan kepada hal yang bersifat gaib yaitu Allah Swt. 
(Setiadi dan Firdaus, 2015) Hal itu dianggap perlu demi memudahkan segala urusan dan 
mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, Lord (1986) mengatakan bahwa tradisi lisan seperti 
doangang di dalam masyarakat dapat menjadi landasan pandangan terhadap realitas masa lalu 
dan  keinginan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. 

 
Fungsi Informatif 

Fungsi informatif dalam doangang berisi informasi perihal kedudukan Allah 
Swt., dan segala tugas utusannya seperti, malaikat, nabi, dan khalifah. Pendapat 
tersebut dipertegas oleh Barclay (2011) bahwa fungsi informatif merupakan sebuah 
eksplorasi fakta tertentu untuk memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. 
Fungsi informatif di dalam doangang Makassar dibuktikan melalui kutipan berikut 
ini. 

Bagenda Ali ampalampako 
Malakalamuti anjagaiko 
Nabbi Borahima angkalawakiko 
Allah Taala ampoterangko 
Nabbi Muhammad ambarakkikko 
 
Terjemahan 
Baginda Ali yang melepaskan 
Malaikat maut yang menjaga 
Nabi Ibrahim yang menggembala 
Allah Taala yang mengembalikan 
Nabi Muhammad memberkati 

      (Sikki dan Nasruddin, 1995:8) 
 

Doangang di atas sering diucapkan orang Makassar ketika meminjamkan 
uang kepada seseorang. Maksud dari doangang di atas adalah agar uang tersebut 
menjadi berkah untuk orang yang menggunakannya. Harapan lain dari doangang ini 
adalah agar uang itu dapat kembali secepatnya dalam keadaan utuh. Namun, sejumlah  
unsur informasi ditemukan di dalam larik doangang tersebut. Larik (1) ‗Bagenda Ali 
ampalampako‘ (Baginda Ali yang melepaskan). Larik ini  dimaknai bahwa Ali yang 
memberikan uang tersebut karena menurut riwayat  Ali dikenal sebagai salah satu 
khalifah dan sahabat Nabi Muhammad Saw yang memiliki kepribadian baik, murah 
hati, dan suka menolong. Pada larik (2) ‗Malakalamuti anjagaiko‘ (Malaikat maut 
menjaga). Unsur informasi di dalam larik tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu 
yang telah diberikan mendapat penjagaan dan pengawasan dari malaikat maut 
sehingga tidak dapat digunakan dalam hal keburukan.  

Larik (3) ‗Nabbi Borahima angkalawakiko‘ (Nabi Ibrahim yang mengembala). 
Unsur informasi di dalam ungkapan itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim sebagai 
penuntun yang mengatur proses penggunaan uang yang telah diberikan. Harapan lain 
dari ungkapan ini adalah agar uang itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah 
sehingga tidak digunakan secara sembarangan. Larik (4) ‗Allah Taala ampoterangko‘ 
(Allah Swt yang mengembalikan). Informasi yang disampaikan melalui ungkapan ini 
bahwa Allah Swt Maha Pengatur segalanya. Hanya Allah yang dapat membuat 
sesuatu yang kita sudah berikan kepada orang lain dapat kembali. Larik (5) ‗Nabbi 
Muhammad abbarakakkiko‘ (Nabi Muhammad yang memberkati). Informasi yang 
ingin disampaikan melalui ungkapan tersebut bahwa kedudukan Nabi Muhammad 
sebagai nabi dan rasul Allah Swt tentu memiliki banyak berkah yang dapat dibagikan 
kepada umatnya. Oleh karena itu, harapan lain dari ungkapan itu adalah agar uang 
yang telah diberikan menjadi berkah bagi yang menggunakannya dan yang 
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memberikannya. Kelima informasi dalam doangang tersebut sudah sesuai dengan 
pendapat Chaer (2003) bahwa fungsi doangang adalah untuk menyampaikan pesan 
dan keadaan tertentu dari individu dan kelompok berdasarkan kedudukannya. 
Fungsi Ekspresif 

Fungsi ekspresif di dalam doangang berisi tentang ungkapan rasa hati 
seseorang untuk memikat kekasihnya agar tidak berpaling. Fungsi ini sudah dijelaskan 
oleh Ong (1988) bahwa doangang sebagai puisi lama memiliki tujuan penciptaan 
sebagai ‗ekspresi diri‘ untuk mengungkapkan segala hal yang ada di dalam pikiran dan 
perasaan penuturnya. Fungsi ini digambarkan melalui doangang berikut ini. 

Buak mata tokro mata 
Buak-buak matanna inakke 
Nataktorroi  
Nataro-taro matanna inakke 
Na tatattorroi 
Kunjung inakkepa nucinik 
Namatekne pakmaikku 
Jappoki atennu 
Ancuruk bone kambunnu 
Punna I nakke lanubokoi 
Pakmaik barakkak la ilaha illallah 

  
Terjemahan: 

Bertatap muka bertemu pandang 
Kerling matanya tertuju kepadaku 
Lirikan matanya tidak terlepas padaku 
Nanti saya yang engkau tatap 
Baru senang hatimu 
Hancur empedumu 
Lebur isi hatimu 
Kalau saya yang engkau 
Lupakan 
Berkat la Ilaha illallah 
     (Sikki dan Nasruddin, 1995:13) 

 
Doangang ini digunakan sebagai mantera oleh orang Makassar agar mampu 

memikat hati pujaan hatinya dan tidak berpindah hati kepada orang lain. Isinya pun 
menggambarkan tentang perasaan hati dan cinta yang dimiliki oleh seseorang dengan 
harapan kekasihnya tidak berpaling dan melupakannya. Adapun informasi yang 
bernilai ekspresif  terdapat pada larik (2) ‗Buak-buak matanna inakke‘ (Kerling matanya 
tertuju kepadaku). Larik ini menggambarkan isi hati seseorang yang penuh dengan 
rasa cinta dan ingin senantiasa mendapat perhatian dalam bentuk tatapan dari 
kekasihnya. Larik (6) ‗Kunjung inakkepa nucinik‘ (Nanti saya yang engkau tatap)  dan 
larik  (7) ‗Namatekne pakmaikku‘  (Baru senang hatimu). Pada larik (6) dan (7) 
menyampikan ketegasan seseorang kepada kekasihnya agar perhatiannya selalu 
ditujukan kepadanya. Hati kekasihnya baru akan mendapat ketenangan ketika dia 
sudah menatap dan memberikan perhatian kepadanya. Ketiga larik doangang di atas 
jelas menunjukkan fungsi ekspresif karena bahasa yang digunakan menyatakan secara 
terbuka tentang apa yang tersirat di dalam hatinya. Ungkapan itu juga di dasari dari 
keinginan untuk menarik perhatian orang lain dan membebaskan diri dari semua 
tekanan emosi diri (Keraf, 2001:3). 
Fungsi Fatis 

Fungsi fatis di dalam doangang berisi tentang ungkapan dan harapan agar 
komunikasi tetap berlangsung dengan baik. Fungsi ini sebenarnya mengacu kepada 
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proses penggunaan bahasa yang bersifat pragmatis demi menjaga keberlangsungan 
proses komunikasi (Lee, dkk.,2016).  Fungsi fatis  ditandai pada ungkapan doangang 
berikut ini. 

 
 Assalamualaikum 
 Ku onjok tukak 
 Kutempa rinring 
 Takmuri patanna ballak 
 Muri-murina 
 Kuparitangnga rupaku  

Larro-larrona kuparitanga 
Bangkenna 
Barakka la Ilaha illallah 
  
Terjemahan 
Assalamualaikum 
Kuinjak anak tangga 
Kutepuk dinding 
Tersenyum yang punya rumah 
Senyum-senyumnya kutaruh di wajahku 
Marah dan jengkelnya kusimpan 
Ditelapak kakinya 
Berkat la ilaha illallah 

      (Sikki dan Nasruddin, 1995:13) 

 
Fungsi fatis di dalam doangang di atas disampaikan pada larik (1) 

‗Assalamualaikum‘. Ungkapan Salam bermakna doa kepada orang lain agar senantiasa 
mendapat kebaikan/kesejahteraan dari Allah Swt. Melalui ungkapan tersebut, 
komunikasi seseorang akan senantiasa terjaga dengan baik karena memberikan kesan 
yang baik untuk orang lain. Larik (4) Takmuri patanna ballak  (Tersenyum yang punya 
rumah). Larik ini juga menandakan ada komunikasi yang baik dari pemilik rumah 
karena ditandai dengan senyuman. Di dalam etnis Makassar ‗senyuman‘ seseorang 
dimaknai sebuah etikat yang baik dan bentuk persetujuan dalam berbagai hal 
meskipun itu tidak disampaikan melalui kata-kata.  

Larik (7) dan (8) ‗Larro-larrona kuparitanga‘ (Marah dan jengkelnya kusimpan), 
‗Bangkenna‘  (Ditelapak kakinya). Larik ini juga menggambarkan fungsi fatis karena 
kemarahan seseorang tidak pernah disimpan di dalam hati yang dapat menimbulkan 
perasaan dendam. Namun, kemarahan seseorang selalu ditempatkan di ditelapak kaki 
orang itu juga karena  kemarahan seseorang bukan hal yang wajib dipandang tinggi. 
Hal lain yang ingin disampaikan bahwa cara ini dianggap sebagai jalan untuk menjaga 
silaturrahmi dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Sikap inilah yang 
mendasari prinsip orang Makassar yang disebut ‗sipakatau‘ (saling memanusiakan) dan 
sipakalabbiri‘ (saling menghargai). Prinsip ini selalu dijaga demi merawat dan menjaga 
komunikasi seseorang dalam kehidupan sosialnya di Makassar.  

 
Fungsi Estetis 

Fungsi estetis mengacu kepada proses penggunaan metafora dalam diksi 
doangang. Fungsi estetis juga menekankan kepada penerima sebagai bagian dari 
proses transaksi estetika (Rosenberg, 1987). Oleh karena itu, fungsi estetis merupakan 
fungsi yang menekankan pada proses diksi untuk menyampaikan makna atau pesan 
tertentu secara tersirat. Fungsi estetis ditunjukkan melalui doangang berikut ini.  
 Buak mata takro mata 
 Tasi tokro mata 
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 Anrinnimi ri nakke anu 
 Makkaraeng pakrisiknu 
 Makdaeng manngainnu 
 Mateko punna tanucinika 
 Mangku maklenguk 
 Nupinawangjak nutoak 
 Barakkak la ilaha illallah 
  

Terjemahan  
 Pandangan mata tatapan mata 
 Tak saling memandang buak 
 Sudah pada saya engkau anu 
 Kau limpahkan rindu dendammu 
 Kau pasrahkan kecintaanmu 
 Engkau mati bila tak kau melihatku 
 Sungguhpun terselubung 
 Engkau tetap ingin memandangku 
 Berkat la ilaha illallah 
     (Sikki dan Nasruddin, 1995:14) 

 
Fungsi estetis di dalam doangang tersebut ditunjukkan pada larik (1) ‗Buak 

mata takro mata‘ (pandangan mata tatapan mata). Ungkapan ini menunjukkan proses 
hiperbola karena terlalu melebihkan pengungkapannya. Klausa ‗Pandangan mata‘ 
sebenarnya sudah bermakna  ‗ada tatapan mata‘ jadi tidak perlu ditambahkan lagi 
klausa ‗tatapan mata‘. Proses tersebut diidentifikasi sebagai  hiperbola. Pada larik (4) 
Makkaraeng pakrisiknu (Kau limpahkan rindu dendammu). Ungkapan ini diidentifikasi 
sebagai proses paradoks karena ada proses pertentangan makna yaitu, kata ‗rindu‘ dan 
‗dendam‘. Kedua kata tersebut bernilai berlawanan konteks sehingga fungsi estetisnya 
melukiskan proses paradoks. Larik (6) Mateko punna tanucinika (Engkau mati bila tak 
kau melihatku). Ungkapan pada larik tersebut diidentifikasi sebagai proses hiperbola 
karena terlalu melebihkan sesuatu hal sehingga bersifat tidak logis. Pada kenyataannya 
tidak ada orang yang meninggal hanya karena pandangan mata. Fungsi ini sebenarnya 
memperkaya pesan ide karena bahasa yang digunakan bersifat abstrak sehingga 
pendengar bisa memiliki penafsiran tertentu (Wenzhong dan Jingyi, 2013).  

 
PENUTUP 

Doangang adalah produk kebudayaan lisan Makassar yang berbentuk mantera 
yang diwariskan secara turun-temurun. Pada dasarnya doangang berisi doa-doa yang 
digunakan sebagai alat komunikasi kepada hal yang bersifat gaib. Di dalam doangang 
ditemukan ada lima fungsi utama yaitu, (1) fungsi direktif   berisi permohonan dan 
permintaan kepada Allah Swt., (2) fungsi informatif berisi informasi perihal 
kedudukan Allah Swt., dan segala tugas utusannya seperti, malaikat, nabi, dan 
khalifah, (3) fungsi ekspresif berisi ungkapan rasa hati seseorang untuk memikat 
kekasih agar tidak berpaling, (4) Fungsi fatis berisi tentang ungkapan dan harapan 
agar komunikasi tetap berlangsung dengan baik, dan (5) fungsi estetis mengacu 
kepada proses penggunaan metafora dalam diksi doangang. Kelima fungsi tersebut 
telah menegaskan bahwa doangang Makassar bukan hanya sebatas ungkapan yang 
berisi doa-doa tetapi sebuah produk kebudayaan lisan yang menjadi keyakinan etnis 
Makassar sebagai masyarakat pemiliknya.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman belajar 
otentik sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
Aktivitas pembelajaran melalui pendekatan ini mengarahkan siswa untuk 
memiliki kompetensi berbahasa Indonesia Abad 21. Kompetensi Abad 21 ini 
meliputi empat aspek, yaitu kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, 
dan kreativitas. Adapun tujuan khusus dalam pembahasan ini adalah 
mendeskripsikan aktivitas pembelajaran yang berbasis pada pengalaman belajar 
otentik serta mengaitkannya dengan keempat kompetensi berbahasa yang 
dibutuhkan pada Abad 21.     

 
Kata kunci: pengalaman belajar, otentik, kompetensi berbahasa, Abad 21 
 

 Bahasa memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Peranan 
bahasa selalu beriringan dengan terpenuhinyakebutuhan masyarakat penutur dalam 
berbagai bidang kehidupan. Pentingnya kompetensi berbahasa menjadikan bahasa 
Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pembelajaran di sekolah. Sampai saat ini 
pun, bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian 
Nasional jenjang sekolah dasar dan menengah. Hal ini tidak terlepas dari harapan 
pemerintah untuk mewujudkansalah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan bahasa dalam mencapai tujuan nasional 
tersebut diungkapkan oleh Nasution (2007:462) yang menyatakan bahwa bahasa 
merupakan kekuasaan (language is power) dan berperan dalam mencapai tujuan nasional 
maupun internasional suatu bangsa. 
 Kecanggihan teknologi yang pesat menjadikan Abad 21 sebagai zaman di 
mana ilmu pengetahuan dan teknologi bertaut, serta membawa manusia pada 
meleburnya dimensi ruang dan waktu. Manusia dapat mengakses informasi dengan 
cepat; tidak terbatas pada jarak dan waktu.Kemudahan akses ini telah memberikan 
dampak positif terkait kemudahan dan kepraktisan dalam menemukan informasi. 
Namun, di sisi lain kemudahan ini terkadang membuat manusia terlena, sehingga 
menjadikan manusia tidak berupaya untuk menemukan hal baru. Manusia terkesan 
menjadi ―konsumen informasi‖. 
 Agar siswa menjadi manusia yang mampu menghasilkan informasi baru dan 
bermanfaat atau istilahnya sebagai ―produsen informasi‖, mereka harus dibiasakan 
untuk ―belajar dengan melakukan‖. Melalui pembelajaran seperti ini, informasi baru 
yang didapatkan oleh peserta didik dapat menjadi sebuah pengalaman yang 
bermakna. Keontetikan informasi yang didapat pun dapat dipercaya dan diyakini 
kebenarannya karena berdasar pada investigasi yang nyata. Pembelajaran saat ini perlu 
diupayakan agar siswa memperoleh pengetahuannya melalui ―belajar dengan 
melakukan‖. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2014:1) yang menyatakan bahwa 
pembelajaran bukan hanya dilakukan sebagai transfer pengetahuan melainkan 
kegiatan yang harus dilakukan siswa secara aktif beraktivitas dalam upaya 
membangun pengetahuannya sendiri beradasarkan potensi yang dimilikinya.  
 Melalui pembelajaran yang berbasis pada pengalaman belajar otentik, siswa 
dituntut menemukan hal baru dan unik. Mereka juga dapat saling bertukar pikiran 
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informasi baru melalui kolaborasi antar teman sejawat. Selain itu, aspek komunikasi 
juga diasah dalam pembelajaran ini berupa aktivitas mendemonstrasikan informasi 
tersebut kepada khalayak ramai. Pendekatan ini dapat digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia; pada materi yang menekankan pada aktivitas investigasi 
menantang. Pengalaman belajar otentik dapat mengasah kompetensi penting Abad 
21, seperti yang diungkapkan Laur (2013:6) bahwa pengalaman belajar otentik 
melibatkan siswa untuk belajar secara mandiri dan membantu mereka untuk 
mengembangkan kompetensi penting abad ke-21. Kompetensi tersebut meliputi 
pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kompetensi ini juga diasah 
untuk mempersiapkan masa depan siswa menuju jenjang selanjutnya: kuliah, karier, 
dan bagian lain dari kehdiupan. Hal terpenting lainnya adalah agar siswa memandang 
pendidikan dalam perspektif dunia luar kelas, bukan seperti latihan yang harus 
diselesaikan di kelas. 
 Mengingat pentingnya kompetensi penting Abad 21 untuk dimiliki siswa pada 
dewasa ini, perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut mengenai aktivitas pembelajaran 
yang berbasis pada pengalaman belajar otentik. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 
untuk dilakukan. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya 
peningkatan kompetensi siswa Abad 21 melalui pengalaman belajar otentik. Adapun 
tujuan khusus dalam penelitian ini, meliputi (1) mendeskripsikan pembelajaran 
bermakna melalui investigasi menantang, (2) mendeskripsikan kompetensi berpikir 
kritis untuk memecahkan masalah otentik, dan (3) mendeskripsikan kolaborasi dan 
komunikasi dalam diskusi sejawat. 
 
PEMBELAJARAN BERMAKNA MELALUI INVESTIGASI MENANTANG 
 Pengalaman belajar otentik memiliki aktivitas utama yang identik dengan teori 
pembelajaran berbasis proyek yang mengedepankan aktivitas ―belajar dengan 
melakukan‖. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek sudah 
lama digunakan dan saat ini kembali didengungkan untuk menggeser pola pikir 
pendidikan menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran ini bahkan 
digunakan untuk memenuhi tuntutan belajar serta menghasilkan produk bagi 
mahasiswa. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiran (2009:20) bahwa 
pembelajaran berbasis proyek membantu mahasiswa dalam belajar (1) pengetahuan 
dan keterampilan yang kokoh bermakna guna yang dibangun melalui tugas-tugas dan 
pekerjaan yang otentik, (2) memperluas pengetahuan melalui keauntetikan kegiatan 
kurikuler yang terdukung oleh proses kegiatan belajar melakukan perencanaan 
(designing) atau investigasi yang open-ended dengan hasil ataujawaban yang tidak 
ditetapkan sebelumnya oleh perspektif tertentu, dan (3)dalam proses membangun 
pengetahuan melalui pengalaman dunia nyata dannegosiasi kognitif antar personal 
yang berlangsung di dalam suasana kerja kolaboratif. 
 Investigasi menantang menjadi salah satu aktivitas utama dalam pengalaman 
belajar otentik. Seperti yang diungkapkan oleh Laur (2013:4-5) bahwa investigasi yang 
menantang merupakan hal yang sangat penting dalam pengalaman belajar otentik. 
Proses ini harus disesuaikan untuk menciptakan motivasi siswa dalam menggali 
secara mendalam isi dan standar pembelajaran. Investigasi menantang dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai pendekatan dalam 
pembelajaran keterampilan produktif, yaitu keterampilan menulis. Melalui 
keterampilan menulis, siswa menghasilkan sebuah karya tulis yang dapat 
dipersembahkan kepada khalayak umum. Berikut ini merupakan rangkaian investigasi 
menantang dalam pengalaman belajar otentik. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

283 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

 
Tabel 1.1 Rangkaian Investigasi Menantang dalam Pembelajaran Menulis Teks 
Laporan Observasi 

No Rincian Kegiatan Keterangan 

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok terdiri dari 5-6 secara heterogen. 

Pembagian 
kelompok 

2. Setiap kelompok memilih topik yang ingin dipelajari. Perencanaan 

3. Kelompok menyusun rencana investigasi yang berisi 
waktu, tempat, strategi investigasi, dan alat investigasi. 

Perencanaan 

4. Kelompok melakukan investigasi mendalam terhadap 
berbagai subtopik yang telah dipilih. Pada tahap ini 
siswa menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan 
berkelanjutan yang diberikan guru. 

Praktik investigasi 

5. Kelompok menulis laporan investigasi ke dalam 
sebuah teks laporan hasil observasi 

Penugasan 

6. Kelompok menyiapkan dan menyajikan laporan 
investigasi di depan kelas. 

Presentasi 

 
Rangkaian kegiatan dalam investigasi menantang yang telah disebutkan di atas 

tidak jauh berbeda dengan aktivitas pembelajaran yang berbasis pada metode group 
investigation.Pada keduanya terdapat tahapan pembagian kelompok, perencanaan 
kegiatan, praktik investigasi, penugasan, dan presentasi.Perbedaannya, terletak pada 
pratik investigasi yang dilakukan. Pada group investigation, tugas-tugas yang diberikan 
untuk diselidiki cenderung sederhana dan tidak berkelanjutan. Sementara, pada 
pengalaman belajar otentik, siswa diberikan tugas-tugas yang kompleks, serta 
masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan. 

Purbosari (2016:232) dalam penelitiannyamengkaji pembelajaran berbasis 
proyek melalui penugasan membuat ensiklopedia. Penelitiannya menghubungkan 
materi dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat sehingga mampu menciptakan 
―joyfull learning‖. Hal ini menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran dan 
pengembangansumber belajar.Hal tersebut memiliki keunggulandalam proses transfer 
informasi, sehingga sumber pembelajaran dapat lebih menarik.Pemilihan ensiklopedia 
sebagai sumber belajar disebabkan ensiklopediamerupakan salah satu media cetak 
yang fungsinya sebagai sumber belajar bagimasyarakat. Pada umumnya, media cetak 
ini relatif lebih digemari karena isinyaberupa informasi yang lengkap dan detail, 
dibandingkan buku-buku pelajaran. Penelitan tersebut menerapkan aspek otentifikasi 
dalam pembuatan proyek. Hal itu dapat diketahui melalui peran lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat yang bertaut dan terintegrasi dalam proses pembelajaran 
berupa proyek yang harus diselesaikan siswa.  

Untuk menstimulasi kemampuan siswa dalam melakukan investigasi, siswa di 
kelas harus disajikan dengan kompleks masalah dan tantangan yang harus 
dipecahkan. Tantangan ini berorientasi pada kegiatan alamiah. Pertanyaan-pertanyaan 
yang bersifat filosofis dikontekstualisasikan ke dalam proses investigasi yang 
menantang. Tantangan ini tidak dirancang untuk menjadi pengalaman simulasi di 
mana siswa hanya berpura-pura untuk menjadi ahli di bidang studi mereka (Laur, 
2013:5). Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar otentik memiliki perbedaan 
dengan simulasi. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi 
prinsip dalam pembelajarannya, aktivitas yang dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, 
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produk yang dihasilkan siswa, hingga fokus penilaian. Adapun perbedaan antara 
keduanya dinyatakan dalam tabel berikut. 
 
Tabel 1.2 Perbedaan antara Simulasi dan Pengalaman Belajar Otentik 

Simulasi Pengalaman Belajar Otentik 

Ayo ―berpura-pura‖ Dorongan ke arah tujuan pembelajaran 

Berbasis aktivitas Belajar secara luas 

Aplikasi pengetahuan isi/konten terbatas Mendorong kedalaman pengetahuan 
selama proses berlangsung 

Melihat catatan para ahli Keterlibatan para ahli 

Replikasi/peniruan Inovasi/pembaruan 

Produksi kelas Masyarakat/khalayak global 

Fokus pada penilaian guru Fokus pada penilaian pemirsa 

Keterlibatan seringkali terbatas pada hasil 
penilaian 

Meningkatnya keterlibatan karena tujuan, 
kebutuhan, dan makna 

(Sumber: Laur, 2013:7) 
 
Pembedaan antara metode simulasi dan pengalaman belajar otentik terletak 

pada berbagai aspek. Dalam simulasi, unjuk kerja yang dilakukan cenderung bersifat 
kepura-puraan. Dalam hal ini tidak menciptakan konteks yang nyata dalam kehidupan 
siswa. Contoh penerapannya dapat dilihat pada kegiatan simulasi negosiasi dengan 
tema negosiasi kenaikan gaji di sebuah perusahaan dalam rangkaian pembelajaran 
menyajikan negosiasi secara lisan. Terdapat siswa A yang berperan sebagai pemimpin 
perusahaan dan Siswa B yang berperan sebagai karyawan. Simulasi negosiasi ini 
bersifat kepura-puraan karena konteksnya sudah tidak lagi dekat dengan kehidupan 
siswa. 

Tantangan berupa kegiatan investigasi berupa pertanyaan terbuka dan nyata 
yang mendorong pemikiran kritis. Dalam penerapan pengalaman berlajar otentik, 
sekelompok siswa mungkin menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda 
dibandingkan dengan kelompok lain. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda 
dan pengalaman latar belakang yang khas yang dapat mempengaruhi bagaimana 
mereka menyelesaikan investigasi yang menantang (Laur, 2013:5). Seorang guru tidak 
dapat memaksakan siswanya untuk belajar sesuai susunan dan cara yang diinginkan 
guru. Siswa memiliki tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda antara satu dengan 
lainnya. Kemampuan anak dalam menangkap informasi dan solusi untuk 
memecahkan masalah tentu berbeda-beda. 

Investigasi yang menantang dapat dikaitkan langsung dengan komunitas 
sekolah atau masyarakat setempat, seputar masalah negara yang dapat diperdebatkan, 
dan dapat pula berfokus pada isu nasional atau asing yang mendesak, atau dapat pula 
melibatkan eksplorasi potensi karier/pekerjaan. Apapun fokusnya, elemen ini terkait 
langsung dengan investigasi yang menantang, sehingga melampaui peluang belajar 
pada tugas sederhana yang sering diberikan sebagai proyek atau sebagai kegiatan 
sekolah. Hubungan komunitas masyarakat /karier meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar. Salah satu kompetensi abad 21, yaitu kolaborasi memandang perlunya 
siswa untuk bekerja secara kolektif satu sama lain dan mungkin bersama para ahli 
menjelajahi investigasi yang menantang (Laur, 2013:7). 

Sering ditemukan bahwa melakukan penelitian menjadi tugas yang sulit bagi 
siswa. Kertas penelitian yang ditakuti bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh seorang 
siswa untuk diselesaikan, dan juga bukan sesuatu yang guru inginkan untuk dinilai. 
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Namun, belajar bagaimana meneliti adalah keterampilan yang dibutuhkan bagi siswa. 
Guru harus menentukan cara di mana keterampilan meneliti dikuasai untuk 
membantu siswa bergerak melampaui sekadar regurgitasi informasi. Oleh karena itu, 
siswa tidak hanya bisa menjadi konsumen informasi namun juga mampu menjadi 
produsen informasi baru yang telah dianalisis, dievaluasi, dan diterapkan (Laur, 
2013:13). 

Selain itu,ensiklopedia IPA ini juga menghubungkan IPA dengan lingkungan, 
teknologidan masyarakat sehingga mampu menciptakan ―joyfull learning‖. Hal inilah 
yangakan menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran dan 
pengembangansumber belajar berupa ensiklopedia, karena hal tersebut memiliki 
keunggulandalam proses transfer informasi, sehingga sumber pembelajaran dapat 
lebih menarik.Pemilihan ensiklopedia sebagai sumber belajar disebabkan 
ensiklopediamerupakan salah satu media cetak yang fungsinya sebagai sumber belajar 
bagimasyarakat. Pada umumnya, media cetak ini relatif lebih digemari karena 
isinyaberupa informasi yang lengkap dan detail, dibandingkan buku-buku pelajaran. 
 
BERPIKIR KRITIS UNTUK MEMECAHKAN MASALAH OTENTIK 

Berpikir menjadi pusat berkembangnya ide dan konsep. Dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia yaitu aktivitas menulis, membaca, menyimak, dan berbicara, tidak 
terlepas dari proses berpikir. Soemanto (1990:29) menyatakan bahwa berpikir adalah 
meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang 
dimaksud pengetahuan di sini mencakup segala konsep, gagasan, dan pengertian yang 
telah dimiliki dan atau diperoleh manusia. 

Menurut Somakim (2011:43) kemampuan berpikir kritis sangat penting bagi 
siswa karena dengan kemampuan ini siswa mampu bersikap rasional dan memilih 
alternatif pilihan yang terbaik bagi dirinya. Menanamkan kebiasaan berpikir kritis bagi 
pelajar perlu dilakukan agar mereka dapat mencermati berbagai persoalan yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari. Murniarti (2016:1) menyebutkan bahwa dalam 
mempelajari konsep dan kemampuan berpikir kritis tersebut peserta didik bekerja 

secara bersama‐samadalam kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah riil. 
Pembelajaran denganmenerapkan metode pembelajaran ini diharapkan dapat 
membuat peserta didikmenjadi lebih aktif dan kreatif, dengan belajar dari apa yang 
mereka lihat darilingkungannya. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk memacu siswa berpikir kritis, 
seorang guru perlu menyajikan masalah-masalah yang otentik atau nyata dalam 
kehidupan siswa. Apabila masalah yang disajikan tidak kontekstual, maka siswa justru 
mengalami kejenuhan dalam belajar. Mereka tidak terpacu untuk memikirkan 
pemecahan masalah yang disajikan oleh guru. Tidak menutup kemungkinan mereka 
akan mengambil ―cara pintas‖ untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya 
dengan mencari informasi melalui internet. Memang, di internet saat ini manusia 
dapat mengakses segala bentuk informasi. Namun, informasi yang ada belum tentu 
terpercaya dan diyakini kebenarannya. Akibatnya, jawaban yang disajikan antar siswa 
menjadi kurang beragam karena terpacu pada satu sumber informasi di internet.   

Pangesti (2012:2) menggabungkan keterampilan berpikir kritis dengan 
keterampilan berpikir kreatif. Keduanya dapat digabungkan dan menghasilkan 
pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut, 
Pangesti menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat 
dikembangkan dengan keterampilan berbahasa. Adanya aktivitas berpikir didahului 
oleh rangsang bahasa. Sebaliknya, hasil berpikir itu akan bermakna jika 
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diekspresikanmelalui simbol-simbol bahasa, baik verbal maupun tulis. Artinya, 
keterampilanberbahasa yang bersifat aktif-reseptif (membaca dan menyimak) dapat 
dijadikansebagai rangsang berpikir (kritis dan kreatif) yang hasilnya diekspresikan 
denganketerampilan berbahasa yang bersifat aktif-produktif (menulis dan berbicara). 
Oleh karena itu, melalui pembelajaran yang mengedepankan aspek berpikir kritis-
kreatif dalam pembelajaran bahasa indoensia, keterampilan berbahasa siswa dapat 
diasah, mulai dari keterampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Guru 
dapat mempergunakan pendekatan ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, namun 
sebelumnya guru haruslah menyesuaikan materi; apakah sesuai ataukah tidak jika 
diterapkan melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis-kreatif.  

Proses berpikir kritis adalah sesuatu yang penting dan perlu, namun sering 
diabaikan di kelas tradisional. Alih-alih menciptakan siswa yang merupakan 
konsumen informasi sederhana, pemikiran kritis mendorong pembelajaran lebih 
dalam oleh siswa, karena mereka menjadi produsen informasi. Dalam proses berpikir 
kritis, siswa benar-benar belajar dan memahami isinya, karena mereka dapat 
menerapkannya dalam situasi baru dan mengevaluasinya (Laur, 2013:14). Salah satu 
aktivitas sentral dalam pengalaman belajar otentik yaitu proses berpikir kritis. Dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia, proses berpikir kritis dapat diwujudkan melalui 
penyajian pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat merangsang siswa untuk 
memecahkan masalah terkait topik yang diinvestigasi peserta didik. Beberapa 
tingkatan/level dalam berpikir kritis disajikan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 

Tabel 2.1 Aktivitas Berpikir Kritis Siswa dalam Menyusun Argumen Bahasa 
Indonesia 

Aktivitas Contoh Pertanyaan 

Penciptaan Bagaimana kita dapat merancang sebuah taman yang nyaman 
untuk belajar? 

Mengevaluasi Bagaimana kita mendesain ulang sebuah taman bermain menjadi 
taman belajar? 

Menganalisis Apa hubungan antara taman yang indah dengan kenyamanan 
belajar? 

Menerapkan Bagaimana kalian berbicara kepada orang yang lebih tua? 

Mengerti Bagaimana Anda membandingkan konteks saatberbicara dengan 
guru dan berbicara dengan teman dekat ? 

Mengingat Apa saja unsur intrinsik sebuah cerpen? 

 
Tabel 2.1 di atas berisi aktivitas berpikir kritis beserta contoh pertanyaannya 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pertanyaan yang menuntun siswa untuk 
menyusun argumen. Aktivitas berpikir tersebut dari atas dimulai dari level berpikir 
tingkat tinggi. Semakin ke bawah, level berpikirnya semakin rendah. Berpikir tingkat 
tinggi terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang 
tersimpan dalam memori terhubungkan. Melalui berpikir kritis siswa menemukan 
jawaban yang mungkin dalam situasi yang membingungkan. Berdasarkan Tabel 2.1 di 
atas dapat diketahui bahwa aktivitas penciptaan, evaluasi, dan analisis menjadi 
aktivitas teratas dalam keterampilan berpikir kritis. Sedangkan, tiga ranah di 
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bawahnya, meliputi aktivitas menerapkan, mengerti atau memahami dan mengingat 
termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah. 

Pendekatan otentik menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 
memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata menggunakan proses 
berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dan analisis dapat dilatihkan melalui 
kegiatan pembelajaran yang otentik (Hui, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa dala 
pengalaman belajar otentik terintegrasi aktivitas berpikir kritis; antara keduanya tak 
dapat dipisahkan. Agar pengalaman belajar otentik yang dirancang oleh guru dapat 
berhasil, maka guru harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan 
untuk memacu siswa berpikir krits. Pertanyaan yang diberikan haruslah nyata atau 
otentik untuk diterapkan dalam kehidupan peserta didik. Menurut Laur 
(2013:15),kunci proses berpikir kritis adalah memastikan bahwa siswa ditantang 
dengan tepat. Pertanyaan kritis yang terlalu rumit bisa membuat frustrasi, rasa kalah, 
dan akhirnya mengabaikan tugas yang sedang dihadapi. Hal ini juga berlaku untuk 
koneksi penyelidikan kepada siswa. Dengan demikian, guru perlu memahami susunan 
siswa, kebutuhan, dan minat mereka. Apa yang memotivasi siswa Anda, dan 
bagaimana cara menyambung ke konten Anda.  

 
KOLABORASI DAN KOMUNIKASI DALAM DISKUSI SEJAWAT 
MASALAH OTENTIK 

Tuntutan perubahan mindset manusia abad 21 menuntut suatu perubahan 
yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Pendidikan kita adalah warisan dari 
sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna (Wijaya dkk, 
2016:266). Pola pikir ini haruslah diubah. Menghafal fakta bukanlah sistem 
pendidikan yang efektif untuk mencerdaskan anak bangsa. Mereka perlu belajar 
dengan memahami makna. Melalui pembelajaran yang berbasis pada pemahaman 
makna, siswa akan memperoleh pengetahuan yang bermakna. 

Pengetahuan yang bermakna, salah satunya dapat dibangun melalui kegiatan 
pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif memberikan kemudahan bagi 
para siswa melalui aktivitas bekerjasama, saling membina, saling membangun 
pengetahuan bersama melalui belajar, serta maju bersama. Bila siswa dengan 
pemikiran yang berbeda-beda dapat belajar untuk bekerjasama di dalam kelas, maka 
pengetahuan mereka akan terakumulasi dan saling bertukar pikiran. Mereka akan 
memperoleh wawasan pengetahuan yang luas yang diperoleh dari berbagai sumber, 
baik dari teman, guru, para ahli, dan sumber lainnya. 

Belajar kolaboratif digambarkan sebagai suatu model pengajaran di mana 
siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang 
sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar kolaboratif yaitu para siswa 
bekerja sama menyelesaikan masalah yang sama, dan bukan secara individual 
menyelesaikan bagian-bagian yang terpisah dari masalah tersebut (Firman, 
2014:158).Lebih lanjut, pendekatan kolaboratif bertujuan agar siswa dapat 
membangun pengetahuannya melalui dialog, saling membagi informasi sesama siswa 
dan guru sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan mental pada tingkat tinggi 
(Firman, 2014:153).Dalam pengalaman belajar otentik, aktivitas kolaboratif juga 
menjadi bagian yang cukup penting. Aktivitas ini dapat dilakukan setelah siswa 
melakukan investigasi menantang. Setelah siswa menemukan hal baru dan unik dalam 
kegiatan investigasi menantang, langkah selanjutnya adalah mereka saling bertukar 
informasi dengan teman sejawat secara berkolaboratif. Sesama teman akan 
memberikan masukan atau saran untuk melengkapi hasil investigasi. 
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Pengalaman Belajar Otentik juga dapat mempromosikan keterampilan 
komunikasi Abad 21. Hal ini berkaitan dengan penggunaan khalayak luar yang bisa 
dikuasai dalam berbagai konteks. Siswa dapat berpartisipasi secara formal melalui 
presentasi ke panel profesional atau cukup menulis surat kepada legislator atau 
organisasi profesi. Pekerjaan siswa bisa dipajang di layar perpustakaan lokal atau 
diserahkan ke publikasi jurnal. Selain itu, dengan kemungkinan tak terbatas yang 
disajikan melalui teknologi, siswa dapat mengirimkan karya mereka secara online 
sehingga dapat ditinjau di seluruh pelosok dunia (Laur, 2013:9). 

Salah satu ciri penting dari kelas yang menerapkan model pembelajaran 
kolaboratif adalah siswa tidak dikotak-kotakan berdasarkan kemampuannya, 
minatnya, ataupun karakteristik lainnya. Pengkotakan tersebut dinilai menghambat 
munculnya kolaborasi dan mengurangi kesempatan siswa untuk belajar bersama siswa 
lain. Dengan demikian, semua siswa dapat belajar dari siswa lain dan tidak ada siswa 
yang tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dan menghargai 
masukan yang diberikan orang lain (Firman, 2014:153). Aktivitas kolaboratif dalam 
pengalaman belajar otentik juga dilakukan melalui pembentukan kelompok yang 
heterogen. Siswa dengan cara belajar yang berbeda-beda, dengan pemikiran dan 
kepribadian yang berbeda-beda akan saling belajar dan bertukar informasi. Semua 
siswa yang telah melakukan investigasi menantang, tentu memiliki bahan untuk 
diinformasikan kepada teman sejawat. Terlebih, dalam pengalaman belajar otentik, 
bahan yang diberikan oleh guru berupa masalah-masalah dari konteks nyata di 
kehdiupan peserta didik. Oleh karena itu, siswa tentu lebih mudah menginformasikan 
hasil investigasi kepada teman lainnya. Pembelajaran kolaboratif pada akhirnya 
bermuara pada keterampilan komunikasi. 

Keterampilan komunikasi dalam cara belajar yang berbasis pada pengalaman 
belajar otentik dilakukan pada akhir kegiatan inti. Setelah siswa melakukan investigasi 
menantang, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kolaboatif, maka langkah terakhir 
adalah memajang hasil karya final. Tujuan dari memajang hasil karya ini adalah 
mempersembahkan kepada masyarakat mengenai hasil pemikiran siswa terkait 
pemecahan masalah yang telah dilakukan. Sebagai contoh, siswa membuat 
pemecahan masalah terkait masalah banjir di ibukota yang tidak kunjung membaik. 
Wacana yang dihasilkan dapat dimuat di majalah, koran, ataukah blog dunia maya. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Pengalaman belajar otentik menjadi sebuah pendekatan baru cara belajar 
siswa aktif yang berpijak pada aktivitas ―belajar dengan melakukan‖ meliputi aktivitas 
investigasi menantang, berpikir kritis, kolaborasi dalam diskusi sejawat, peragaan, 
belajar dengan melibatkan ahli, dan refleksi nyata.  Seorang guru yang ingin 
merancang pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman belajar otentik haruslah 
membuat persiapan yang matang, pelaksanaan yang mengikuti karakteristik 
pengalaman belajar otentik, dan penilaian yang terpadu. 

Dalam pembelajarannya, siswa disajikan tugas-tugas yang kompleks dan 
berkelanjutan mengenai konteks nyata di sekitar peserta didik. Adapun produk yang 
dihasilkan oleh peserta didik haruslah memiliki ―nilai jual‖ yang bermanfaat di luar 
konteks sekolah. Dalam hal ini siswa belajar secara luas dalam investigasi yang 
melibatkan berbagai bidang atau interdisipliner. 

 
Saran 
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 Pengalaman belajar otentik perlu diterapkan untuk pembelajaran bahasa 
Indonesia ataupun pelajaran lain yang di dalamnya terdapat aktivitas investigasi. 
Aktivitas-aktivitas dalam pengalaman belajar otentik, meliputi keterampilan berpikir 
kritis, investigasi menantang, kolaborasi, dan komunikasi dapat meningkatkan 
kompetensi Abad 21 sehingga baik untuk diterapkan dalam pembelajaran untuk 
meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan Abad 21. 
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STRATEGI  PEMBELAJARAN MENYIMAK  
UNTUK MENEMUKAN FAKTA DAN OPINI SISWA SMK 

 
Petronela Mau 

Universitas Negeri Malang 
 

Abstrak : Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan strategi pembelajaran 
menyimak untuk menemukan fakta dan opini siswa SMK. Pemahaman menyimak 
sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut karena menyimak menjadi 
salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh siswa khususnya siswa SMK. Siswa 
mengalami kesulitan dalam menemukan fakta dan opini dalam kegiatan pembelajaran. 
Hal ini menjadi landasan penulisan artikel ini. Oleh karena itu, penulis ini menerapkan 
strategi Lisening Team dengan teknik informasi berantai sehingga membantu 
memudahkan siswa dalam pembelajran menyimak fakta dan opini. 
Kata Kunci : strategi pembelajaran menyimak, fakta, opini 

 
Keterampilan menyimak adalah suatu bentuk keterampilan berbahasa yang 

bersifat reseptif. Reseptif berarti bahwa dalam menyimak, pelibat harus mampu 
memahami apa yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak adalah suatu 
kegiatan yang bersifat aktif karena mental penyimak harus aktif dan kreatif menyusun 
arus bunyi yang berpotensi fonologis, sintaksis, dan semantik suatu bahasa (Sutari, 
1997:20). Selanjutnya, Tarigan menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses 
kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 
apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, 
serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara 
melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Keterampilan menyimak bertujuan untuk menangkap dan memahami pesan, 
ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Dengan demikian, 
menyimak sangat penting dalam proses belajar mengajar karena keterampilan 
menyimak membutuhkan latihan secara berlanjut dan teratur. Namun, dalam 
pencapaian harapan tersebut, banyak hambatan atau kendala dalam pelajaran Bahasa 
Indonesia di sekolah pada umumnya. Seperti kenyataanya siswa masih mengalami 
kesulitan dalam menyimak, khususnya menentukan fakta dan opini. 

Perhatian siswa terhadap pengajaran sudah berkurang akibat kebosanan 
mendengarkan uraian guru. Penjelasan secara verbal oleh guru mengenai bahan 
pengajaran biasanya sering membosankan apabila tidak didukung oleh situasi yang 
menarik. Dalam situasi ini strategi pembelajaran akan mempunyai makna dalam 
menumbuhkan kembali perhatian belajar para siswa. Untuk membantu mengatasi hal 
tersebut perlu adanya upaya yang harus dilakukan pendidik, misalnya mencari strategi 
yang tepat dalam pembelajaran menyimak.  
 
KEMAMPUAN MENYIMAK 

  Menurut Tarigan (1986:27), pada kegiatan mendengar mungkin si pendengar 
tidak memahami apa yang didengar. Pada kegiatan mendengarkan sudah ada unsur 
kesengajaan, tetapi belum diikuti unsur pemahaman karena itu belum menjadi tujuan. 
Kegiatan menyimak mencakup mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha untuk 
memahami bahan simakan. Oleh karena itu, dalam kegiatan menyimak ada unsur  
kesengajaan, perhatian, dan pemahaman yang merupakan unsur utama dalam setiap 
peristiwa menyimak. Penilaiannya pun selalu terdapat dalam peristiwa menyimak, 
bahkan melebihi unsur perhatian. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup 
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kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan 
mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya‖ (Sabarti, dkk., 1992). 

Menurut Goss (dalam Farris, 1993:154), menyimak merupakan suatu proses 
mengorganisasi apa yang didengar dan menetapkan unit-unit verbal yang 
berkorespondensi sehingga makna tertentu dari apa yang didengar bisa ditangkap. 
Selanjutnya, Lundsteen (dalam Tompkins & Hoskisson, 1991:108) menyebutkan 
bahwa menyimak merupakan suatu proses internal yang sulit dipahami. Dari uraian di 
atas, dapat diambil kesimpulan bahwa menyimak adalah mendengarkan dan 
memahami bahan yang disimak dengan penuh  perhatian atau pemahaman yang 
bertujuan menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, dan gagasan yang 
terkandung dalam bahan  simakan. 

Salah satu aktivitas penyimak ialah pesan yang disampaikan sumber 
pembicara. Pemahaman yang dilakukan penyimak meliputi dua aspek. Pertama, 
pemahaman pesan dan tanggapan pembicara. Kedua, tanggapan pemyimak terhadap 
pesan sesuai dengan kehendak pembicara (Depdikbud, 1985:21–24). Berdasarkan 
aspek tersebut tujuan menyimak, antara lain (a) mendapatkan fakta, (b) menganalisis 
data, (c) mengevaluasi fakta, (d) mendapatkan inspirasi, (e) mendapatkan hiburan, 
dan (f) memperbaiki kemampuan berbicara.  

Menurut Iskandarwassid (2008:230), tujuan menyimak dibedakan menjadi 
dua aspek, yaitu persepsi dan resepsi. Tujuan peresepsi merupakan ciri kognitif dari proses 
mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-kaidah 
kebahasaan. Resepsi merupakan pemahaman pesan atau penafsiran pesan yang 
dikehendaki oleh pembicara. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak 
adalah untuk memahami pesan yang disimak, menganalisis, mengevaluasi, 
mendapatkan hiburan, dan mendapatkan inspirasi. Siswa memahami pesan untuk 
memperoleh fakta-fakta dan informasi dari bahan simakan. Siswa diharapkan mampu 
memberikan saran, kritik, tanggapan, serta mengapresiasi dengan tujuan siswa 
mampu memberikan kesan dan mampu mengungkapkan gagasan terhadap bahan 
simakan. Selain itu, menyimak juga mampu memberikan kesenangan dan 
pengetahuan. 

Menurut Tarigan (1986), terdapat beberapa jenis menyimak berdasarkan 
keanekaragaman tujuan menyimak, yakni sebagai berikut. 
a. Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan  dengan 
atau mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa, 
tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru.     Pada umumnya, 
sumber yang paling baik untuk menyimak ekstensif adalah rekaman yang dibuat 
guru. Rekaman tersebut dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari siaran 
radio atau televisi. 

b. Menyimak Intensif 
Kegiatan menyimak dalam menyimak intensif adalah penyimak memahami secara 
terinci, teliti, dan mendalam bahan yang disimaknya. Menyimak intensif lebih 
banyak memerlukan bimbingan guru, termasuk dalam bagian pengajaran bahasa. 
Pada dasarnya menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih 
diawasi, dan dikontrol terhadap satu hal tertentu. 

c. Menyimak Sosial 
Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi sosial tempat orang – orang 
mengobrol atau bercengkrama. Menyimak sosial membahas mengenai hal-hal 
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yang menarik perhatian semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain 
untuk membuat responsi-responsi yang pantas, mengikuti detail detail 
yang menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa yang 
dikemukakan, dikatakan oleh seorang rekan. 

d. Menyimak Sekunder 
Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan 
secara ekstensif, misalnya menyimak musik yang mengiringi ritme-ritme atau tari-
tari rakyat di sekolah, dan pada acara-acara radio yang terdengar secara sayup-
sayup sementara kita menulis surat pada teman di rumah serta menikmati musik 
sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya. 

e. Menyimak Estetik 
Menyimak estetik ataupun yang disebut juga menyimak apresiatif adalah fase 
terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam 
menyimak ekstensif. Contoh kegiatan menyimak estetik yakni menyimak musik, 
puisi, membaca bersama, atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman-
rekaman. 

f. Menyimak Kritis 
Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah 
terlihat kekurangannya (atau tiadanya) keaslian, ataupun kehadiran prasangka 
serta ketidaktelitian-ketidaktelitian yang akan diamati. 

g. Menyimak Konsentratif  
Menyimak konsentratif sering juga disebut a study – type listening atau menyimak 
yang merupakan sejenis telaah. Kegiatan menyimak konsentratif misalnya seperti 
menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk umum, merasakan hubungan-
hubungan seperti kelas, tempat, kualitas, waktu, urutan, serta sebab dan akibat. 

h. Menyimak Kreatif  
Menyimak kreatif mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang 
anak secara imaginatif, kesenangan-kesenangan akan bunyi, visi atau penglihatan, 
gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa-apa yang 
didengarnya. 

i. Menyimak Penyelidikan 
Menyimak penyelidikan adalah sejenis menyimak intensif dengan maksud dan 
tujuan yang agak lebih sempit. Dalam kegiatan menyimak seperti ini penyimak 
menyiagakan perhatiannya untuk menemukan hal-hal baru yang menarik 
perhatian, informasi tambahan mengenai suatu topik, atau suatu pergunjingan 
atau buah mulut yang menarik. 

j. Menyimak Interogatif 
Menyimak interogatif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih 
banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan, karena 
penyimak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

k. Menyimak Pasif 
Menyimak pasif adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya 
menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan teliti, belajar dengan tergesa-
gesa, menghafal luar kepala, berlatih, serta menguasai suatu bahasa. 

l. Menyimak Selektif 
Menyimak selektif merupakan kegiatan menyimak yang melengkapi kegiatan 
menyimak pasif. Kita harus berupaya untuk memanfaatkan kedua teknik tersebut 
dan dengan demikian berarti mengimbangi isolasi kultural kita dari masyarakat 
bahasa asing. 
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Menyimak fakta dan opini termasuk ke dalam jenis menyimak intensif karena 
dalam menyimak fakta dan opini siswa berusaha memahami secara terinci, teliti, dan 
mendalam informasi yang disimaknya. Selain itu, menyimak intensif lebih banyak 
memerlukan bimbingan guru, termasuk dalam bagian pengajaran bahasa.  

Selain mengetahui tujuan menyimak, kegiatan menyimak pun besar manfaatnya 
dalam kehidupan apalagi dalam proses pembelajaran. Manfaat kegiatan ini, menurut 
Setiawan (dalam  Darmawan, 2001:11—12), dapat diperinci sebagai berikut.  
a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi 

kemanusiaan sebab menyimak memiliki nilai informatif, yakni memberikan 
masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. 

b. Meningkatkan inetelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan  dan 
khasanah ilmu kita. 

c. Memperkaya kosakata kita, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat dan 
bermutu. Orang yang banyak menyimak komunikasinya akan menjadi lebih lancar 
dan kata-katanya lebih variatif. 

d. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup serta membina sifat 
terbuka dan objektif.  

e. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial.  
f. Meningkatkan citra artistik jika yang disimak merupakan bahan simakan yang 

bahasa dan isinya halus. Menyimak dapat menumbuh suburkan sikap apresiatif, 
menghargai karya dan pendapat orang lain serta meningkatkan selera estetis kita. 

g. Menggungah kreativitas dan semangat  untuk menghasilkan ujaran ujaran dan 
tulisan yang berjati diri, jika banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide 
cemerlang dan segar, pengalaman hidup yang berharga. Hal itu akan mendorong 
untuk berkarya dan berkreasi.   
 

Melihat manfaat yang diuraikan di atas, kegiatan menyimak memiliki manfaat 
utama, yakni memperoleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga serta 
meningkatkan dan menumbuhkan sikap apresiatif karena  kegiatan ini untuk 
menemukan fakta dan opini sebagai salah satu sumber pembelajarannya. 

Aktivitas menyimak adalah mendemontrasikan pemahaman yang telah 
dipahaminya setelah mengalami kegiatan mendengarkan secara tuntas atau aktivitas 
yang meminta peringatan kembali (recall) informasi yang telah diterima sebelumnya. 
Demikian halnya juga model aktivitas menyimak yang dikemukakan oleh Kemp 
(1989) dapat dilakukan beberapa tahapan. 
a. Identifikasi. Peserta didik mempersepsi bunyi-bunyi dan frase-frase dengan 

mengidetifikasi unsur-unsur ini secara langsung dan holistik terhadap artinya.  
b. Identifikasi dan seleksi tanpa retensi. Peserta didik mendengarkan untuk 

kesenangan memahami, menyarikan sekuen, tanpa dituntut untuk 
mendemontrasikan pemahaman melalui pengguaan bahaa secara aktif.  

c. Identifikasi dan seleksi terarah dengan retensi pendek/terbatas. Peserta didik 
diberi beberapa indikator terlebih dahulu tentang hal-hal yang didengar atau 
disimak; mereka mendemontrasikan pemahamannya secara langsung dalam 
beberapa cara yang aktif.  

d. Identifikasi dan seleksi dengan retensi yang memerlukan waktu yang panjang.  
Keempat model aktivitas menyimak tersebut pada tingkat belajar permulaan, 

menengah, atau lanjutan dengan menggunakan metode dan teknik yang disesuaikan 
dengan pencapaian tujuan. 
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PENGERTIAN FAKTA 
Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi (Suyono, 2004: 8). 

Fakta adalah sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh setiap orang 
(Abdullah, 1999:14).  Pendapat senada dikemukakan oleh Nurhadi (2003:7) yang 
menyatakan fakta adalah informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang 
bersifat nyata. Fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan, 
sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi (KBBI, 2008:387).  Dari pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa fakta merupakan peristiwa yang benar terjadi. 
 
CIRI-CIRI FAKTA 

Menurut Suyono (2007:158) ciri-ciri fakta adalahsebagai berikut. 
a. dari segi isi fakta sesuai dengan kenyataan, 
b. dari segi kebenaran fakta benar karena sesuai kenyataan, 
c. dari segi pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya dan 
d. dari segi penalaran fakta cenderung induktif. 
 
PENGERTIAN OPINI 

Opini juga sering disebut dengan pendapat. Opini atau pendapat merupakan 
suatu sikap pikiran seseorang terhadap suatu persoalan. Menurut Nurhadi (2003:7), 
pendapat adalah mengungkapkan sesuatu secara subjektif, berdasarkan pemikiran 
pribadi, kebenarannya kadang tidak dapat dibuktikan. Pendapat adalah segala hal 
yang diungkapkan seseorang berdasarkan pendirian atau sikap yang diyakininya 
(Suyono, 2004:8). Opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena 
itu, opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang 
kainnya selalu berbeda. Jadi, kendati faktanya sama, namun ketika orang beropini, 
antara orang yang satu dengan yang lainnya memperlihatkan adanya perbedaan 
(Abdullah, 1999:14). Opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian 
seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda. 
 
MACAM-MACAM OPINI 

Macam-macam opini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pemikiran, 
harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, keinginan, penolakan, 
persetujuan, pemecahan suatu masalah yang disampaikan, dan lain-lain. Opini 
biasanya disertai oleh argumen atau alasan-alasan tertentu yang mendukung 
pemikirannya, opini juga biasanya dipadukan dengan kata-kata, seperti (1) seharusnya, 
(2) seandainya, (3) sebaiknya, (4) mungkin, (5) menurut saya atau pendapat saya, (6) 
jika, (7) sebab, (8) penyebab, (9) siapa lagi, dan (10) pujian (Nurhadi, 2003:7).  
 
CIRI-CIRI OPINI 

Menurut Suyono (2007:158), ciri-ciri opini adalah sebagai berikut. 
a. dari segi isi opini sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan bergantung pada 

kepentingan tertentu, 
b. dari segi kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data 
c. atau konteksnya, 
d. dari segi pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif, 
e. dari segi penalaran opini cenderung deduktif. 

Dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa opini merupakan sesuatu yang 
belum jelas kebenarannya. 
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STRATEGI PEMBELAJARAN MENYIMAK 
Strategi pembelajaran menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan 

proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali 
pemahamannya melalui berbagai keterampiln berbahasa. Strategi yang ingin coba 
diangkat adalah strategi tim pendengar (listening team) dengan teknik informasi 
berantai. Dengan memadukan teknik dan strategi ini diharapkan proses menyimak 
bagi siswa lebih mudah.  
 
LISTENING TEAM 

Strategi pembelajaran listening team merupakan salah satu pembelajaran di 
mana siswa terlibat secara aktif dan terjadi hubungan yang dinamis serta saling 
mendukung antara siswa satu dengan siswa yang lain. Silberman (2012:121) 
menyatakan bahwa ―strategi listening team merupakan cara untuk membantu siswa agar 
tetap fokus dan jeli selama berlangsungnya pengajaran berbasis ceramah.‖ Kelebihan 
strategi listening team dalam pembelajaran menyimak fakta dan opini ialah mampu 
menimbulkan kerja sama dalam anggota tim untuk mengungkapkan gagasan yang ada 
dalam pikiran mereka. Menurut Silberman (2012), guru atau pendidik dapat membuat 
variasi lain dalam penerapan strategi listening team sesuai dengan kebutuhan. Oleh 
karena itu, dalam artikel ini penulis tertarik menerapkan strategi listening team dengan 
sedikit modifikasi. Hal ini dikarenakan strategi tersebut tidak bisa diterapkan dengan 
baik dalam pembelajaran menyimak fakta dan opini. Diadaptasi dari strategi listening 
team Silberman, modifikasi yang ingin diterapkan ialah dengan menambahkan teknik 
informasi berantai ke dalam strategi listening team dan yang menjadi penetu kebenaran 
jawaban adalah Guru Bahasa Indonesia. ―Pengertian operasional dari listening team 
adalah suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep 
atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang 
melibatkan indera pendengaran. Penggunaan Listening Team dalam pembelajaran yang 
lebih menekankan pada pengoptimalan indra pendengaran siswa (di samping indra 
lainnya), diharapkan membantu peserta didik agar tetap terfokus dan siap siaga 
selama pelajaran yang diberikan. Strategi pembelajaran ini akan dipadukan dengan 
teknik yang memudahkan penerapan strategi ini. Strategi ini diharapkan dapat 
membatu siswa  memahami apa yang disampaikan guru. Seperti diketahui sebuah 
strategi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari strategi listening team 
adalah sangat sulit menumbuhkan sikap komunikatif untuk menumbuhkan suasana 
tanya jawab yang aktif. Untuk menyempurnakan kekurangan itu, penulis 
melengkapinya dengan teknik informasi berantai. 
 
TEKNIK INFORMASI BERANTAI  

 Model pembelajaran perlu dipahami guru agar dapat melaksanakan 
pembelajaran secara efektif. Teknik pembelajaran merupakan rangkaian atau 
gabungan dari metode atau strategi di mana teknik pembelajaran menggambarkan 
kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Metode merupakan cara penyajian 
pembelajaran dari awal sampai akhir, sedangkan strategi merupakan cara yang 
kongkrit saat pembelajaran berlangsung. Salah satu teman yang menjadi ketua 
kelompok memberi informasi tentang fakta atau opini kepada salah seorang siswa 
kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa di dekatnya; begitu 
seterusnya, informasi disampaikan secara berantai. Siswa yang menerima informasi 
terakhir, mengucapkan keras-keras informasi tersebut di hadapan teman-temannya. 
Dengan demikian, kita tahu apakah informasi itu tetap sama dengan sumber pertama 
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atau tidak. Jika tetap sama, berarti daya simak siswa sudah cukup baik. Akan tetapi, 
bila informasi pertama berubah setelah berantai, ini berarti daya simak siswa masih 
kurang. Teknik Informasi berantai ini dapat menambah daya simak siswa karena 
sebelumnya siswa telah mendengarkan informasi dan mendiskusikannya terlebih 
dahulu sehingga dapat menjadi sarana penguatan dalam menyimak.  
 Adapun langkah kerja penerapan strategi pembelajaran  Listening Team dengan 
Teknik Informasi Baranting sebagai berikut. 

a. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 
beranggotakan empat orang. Setiap anggota kelompok memiliki tugas yang sama, 
yaitu menuliskan apa yang menurutnya merupakan fakta dan opini. 

b. Guru menjelaskan apa itu fakta dan opini. 

c. Guru membacakan berita atau informasi yang memiliki fakta dan opini. 

d. Siswa secara berkelompok mengerjakan tugas tentang fakta dan opini dari 
informasi yang disimak. 

e. Setelah selesai mengerjakan tugas siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya 
kepada guru 

f. Semua anggota kelompok berbaur.  

g. Guru menunjuk siswa secara acak yang berjumlah 10 siswa untuk saling 
memberikan informasi berantai. 

h. Dari hasil pekerjaan siswa guru memilih fakta dan opini yang benar untuk 
dibisikan pada siswa pertama. Siswa pertama meneruskan pesan yang 
disampaikan guru ke teman-temannya yang lain. 

i. Siswa terakhir mengemukakan apa yang ia simak. 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

k. Guru memberikan penugasan. 
 
PENUTUP 
 Pembelajaran menyimak perlu untuk dipelajari dengan baik karena menyimak 
merupakan salah satu keterampilan penting dalam kehidupan. Oleh karena itu 
keterampilan menyimak membutuhkan latihan secara bertahap. Dari penjelasan di 
atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegitan menyimak fakta dan opini diperlukan 
konsentrasi sehingga dapat memahami informasi yang disampaikan. Kegiatan 
menyimak ini tergolong kegiatan menyimak Intensif. Selain itu karena memerlukan 
pemahaman dalam kegiatan menyimak maka penulis mencoba untuk mengunakan 
strategi listening team dengan memadukannya dengan teknik informasi berantai. 
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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) konteks sosial Hamsad 
Rangkuti, (2) cerpen sebagai cermin masyarakat, dan (3) fungsi sosial cerpen. Kajian ini 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Teknik analisis data dalam penelitian ini, 
yaitu (1) membaca bahan yang akan dijadikan objek penelitian secara keseluruhan, (2) 
mencari maksud isi kumpulan cerpen ―Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah‖, 
menggarisbawahi, dan mengelompokkan kutipan-kutipan yang mengandung pendidikan 
humanisasi, (3) mengidentifikasi kutipan-kutipan cerpen, dan (4) menganalisis data dari 
kutipan-kutipan cerpen ―Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah.  Hasil kajian adalah (1) 
latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesastraan Hamsad Rangkuti, (2) tema 
yang terdapat dalam cerpen yaitu kepalsuan, keserakahan, kemiskinan, rezeki, berburuk 
sangka, dan (3) terdapat tiga nilai yang terdapat yaitu nilai moral, sosial, dan religius. 
Kata Kunci: edukasi, humanisasi, cerpen, Hamsad Rangkuti, sosiologi sastra 

 
Pendidikan merupakan usaha menyiapkan sumber daya manusia untuk dapat 

secara mandiri dan cerdas memecahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan, baik 
di masa kini maupun di masa mendatang. Pendidikan adalah kunci tempat untuk 
memulai dalam mempromosikan agenda humanising dan transformatif tetapi hanya 
sebagai bagian dari strategi sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas untuk 
pembangunan perdamaian dan rekonstruksi (Gill & Niens, 2014). Pendidikan 
mampu menjadi investasi sosial bagi seseorang dan menjadi investasi besar bagi 
sebuah kemajuan bangsa (Hardiyanto, 2016:1). Menurut Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 1, pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Salahudin & 
Alkrienciehie, 2013:41). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan bertujuan membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkepribadian 
atau berkarakter sehingga melahirkan generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang 
dengan karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. 

Humanisasi adalah proses membangun karakter kemanusiaan dalam diri 
manusia yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling 
sempurna dengan berbagai anugerah kelebihan. Pendidikan humanisasi untuk 
mewujudkan pendidikan yang manusiawi merupakan suatu upaya menjadikan 
pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan (Sulistyarini, 2011:28—29). Karakter 
adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter 
dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu, masyarakat, 
bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat 
membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 
keputusannya (Samani, 2016:41). Humanisasi pendidikan bertujuan untuk 
mewujudkan pendidikan yang manusiawi yang berupaya menjadikan pendidikan 
sebagai suatu proses pembudayaan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak lain 
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untuk mengembangkan jasmani, mensucikan rohani, dan menumbuhkan akal 
sehingga terwujud manusia seutuhnya (Zamroni, 2007). 

Hamsad Rangkuti adalah sastrawan Indonesia. Salah satu buku kumpulan 
cerpennya adalah Wanita muda di Sebuah Hotel Mewah. Buku kumpulan cerpen inilah 
yang menjadi bahan objek kajian ini. Tema-tema cerpen dan karakternya lebih 
didominasi oleh kemiskinan, kehidupan dari golongan jelata, dan orang-orang kelas 
bawah. Cerpen-cerpennya mampu membawa pembaca seperti merasakan kejadiannya 
sendiri. Ironis, lucu, dan terharu dapat dirasakan oleh pembaca. Cerpennya dapat 
dikatakan termasuk dalam sastra profetik. Oleh karena itu, tampilan cerpen ini 
mampu menyindir banyak orang tetapi tidak terkesan menggurui. Sejumlah 
cerpennya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, seperti ‗Sampah Bulan 
Desember yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan Sukri Membawa Pisau 
Belati yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Dua cerpen dari pemenang Cerita 
Anak terbaik 75 Tahun Balai Pustaka tahun 2001 yaitu Umur Panjang untuk Tuan 
Joyokoroyo dan Senyum Seorang Jenderal pada 17 Agustus dimuat dalam Beyond the 
Horizon, Short Stories from Contemporary Indonesia yang diterbitkan oleh Monash Asia 
Institute. Tiga kumpulan cerpennya Lukisan Perkawinan dan Cemara di tahun 1982 
serta Sampah Bulan Desember di tahun 2000, masing-masing diterbitkan oleh Pustaka 
Sinar Harapan, Grafiti Pers, dan Kompas. Novel pertamanya Ketika Lampu Berwarna 
Merah memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta. Cerpen-
cerpen yang dihasilkan Hamsad Rangkuti lebih dominan menggunakan tema 
kemiskinan. Sastra memiliki peran khusus untuk bermain dalam konteks yang terlibat 
dalam perdebatan sengit sosial, tetapi juga menjabat sebagai andalan bagi warga di 
masa penuh gejolak (Mathijsen, 2007). 
 Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Berfokus pada sub-
disiplin sosiologi mungkin akan lebih mengungkapkan divisi intelektual dan linguistik 
dari pemeriksaan kursus yang diperlukan seperti teori sosial, metode penelitian atau 
kursus pengantar (Pierre, 2013) Konsep teori sosiologi sastra didasarkan pada dalil 
bahwa karya sastra diciptakan oleh seorang pengarang yang pengarang itu sendiri 
merupakan a salient being yakni makhluk yang mengalami dan menjadi bagian dalam 
kehidupan empirik sosial masyarakatnya. Dengan demikian, sastra dibentuk oleh 
masyarakatnya, sastra berada dalam jaringan sistem, dan nilai-nilai dalam 
masyarakatnya (Sehandi, 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa sastra memiliki keterkaitan timbal balik dalam derajat tertentu 
dengan masyarakatnya. Pendekatan sosiologi sastra berupaya meneliti pertautan 
antara karya sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensinya. 
Sosiologi pendidikan bertujuan  memahami realitas sosial sebagai produk dari 
struktur dan agensi manusia dan berfokus terutama pada mencari makna dengan 
mempelajari proses interaksi (Flecha, 2011). Pendekatan sosiologi digunakan agar 
dapat mengetahui pesan yang terdapat dalam kumpulan cerpen karya Hamsad 
Rangkuti bahwa karya sastra yang dihasilkan memiliki kaitan dengan masyarakatnya. 
Oleh karena itu, pendekatan ini tidak terlepas dari salah satu unsur pembangun cerita, 
yaitu unsur intrinsik. Pesan yang disampaikan dalam kajian ini lebih menekankan 
pada tema cerita yang dipilih oleh pengarang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif akan menjadi 
pedoman peneliti dalam mengolah data dan berusaha memaparkan pendidikan 
humanistik dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam kumpulan 
cerpen karya Hamsad Rangkuti untuk menghasilkan suatu simpulan yang valid. 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kartu data 
dan kepustakaan. Kartu data ini digunakan untuk mengklasifikasikan kutipan-kutipan 
cerpen dalam kumpulan cerpen Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah, sedangkan 
kepustakaan berkaitan dengan buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen dalam buku Wanita 
Muda di Sebuah Hotel Mewah yang berjumlah lima cerpen. Sumber data dapat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari 
buku kumpulan cerpen dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan sastra, biografi Hamsad Rangkuti, serta sumber lain yaitu internet. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu (1) membaca bahan yang akan 
dijadikan objek penelitian secara keseluruhan, (2) mencari maksud isi kumpulan 
cerpen Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah, menggarisbawahi, dan mengelompokkan 
kutipan-kutipan yang mengandung pendidikan humanisasi, (3) mengidentifikasi 
kutipan-kutipan cerpen, (4) menganalisis data dari kutipan-kutipan cerpen Wanita 
Muda di Sebuah Hotel Mewah dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

Tiga bahasan yang akan disajikan sesuai dengan pendekatan yang digunakan 
ialah sosiologi sastra yaitu (1) konteks sosial Hamsad Rangkuti, (2) cerpen sebagai 
cermin masyarakat, dan (3) fungsi sosial cerpen. 
 
 
KONTEKS SOSIAL HAMSAD RANGKUTI 
Latar Belakang Keluarga 

Hamsad Rangkuti lahir di Titikuning, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 7 
Mei 1943. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia yang dikenal luas masyarakat 
melalui cerita pendek (cerpen). Rangkuti memiliki enam orang saudara, masa kecil ia 
lewatkan di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ia suka menemani bapaknya yang 
bekerja sebagai penjaga malam yang merangkap sebagai guru mengaji di pasar kota 
perkebunan itu. 

Kehidupan yang kurang beruntung mengharuskan Hamsad membantu ibunya 
ikut mencari makan dengan menjadi penjual buah di pasar. Selain bekerja sebagai 
buruh lepas di perkebunan tembakau, karena dulu belum ada semprotan hama, jadi 
dikerahkan orang untuk merawatnya. Hamsad ikut ibu membalik-balik daun 
tembakau setiap hari dan bila ada ulatnya ia pun mengambilnya. Setelah terkumpul, 
ulat-ulat itu mereka masukkan ke dalam tabung yang kemudian dihitung jumlahnya 
oleh mandor perkebunan. Menghadapi kepedihan karena belitan kesulitan hidup, 
Hamsad-pun sering menghabiskan hari-harinya dengan melamun dan berimajinasi 
bagaimana memiliki dan menjadi sesuatu. Berkembanglah berbagai pikiran liar yang 
di antaranya ia tuangkan dalam cerita pendek. Kebetulan juga ayahnya suka 
mendongeng, maka Hamsad juga berbakat mendongeng yang diperoleh dari ayahnya. 
Ayahnya mendongeng secara lisan dan Hamsad dengan tulisan. 

 
Latar Belakang Pendidikan 

Hamsad hanya sampai pada jenjang pendidikan kelas dua SMA pada tahun 
1961 karena ia tidak mampu lagi membayar uang sekolah. 
 
Latar Belakang Pekerjaan 

Hamsad bekerja sebagai pegawai sipil Kantor Kehakiman Komando Daerah 
Militer II Bukit Barisan di Medan. Tetapi, hasrat menjadi pengarang lebih besar 
daripada bertahan sebagai pegawai. Kebetulan saat itu akan berlangsung Konferensi 
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Karyawan Pengarang seluruh Indonesia (KKPI) di Jakarta dan ia termasuk dalam 
delegasi pengarang Sumatera Utara di tahun 1964. Setelah pulang konferensi itulah, 
Hamsad memutuskan tinggal di Jakarta. 

Ia tinggal di Balai Budaya, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat. Hamsad tidur 
di ubin beralaskan koran, oleh karena ubin yang djadikan alas tidur lebih rendah dari 
jalan, akibatnya lantainya sering kebanjiran kalau hujan. Namun, di tempat itulah ia 
bisa mendengarkan obrolan para seniman senior yang sedang mengadakan acara 
kesenian atau sekadar berkumpul di sana. Karirnya sebagai penulis cerita pendek 
sudah sejak 1962 dan pernah menjadi pemimpin redaksi Majalah Horison. 
 
Latar Belakang Kesastraan / Kebahasaan 

Hamsad Rangkuti pada saat itu tidak mampu berlangganan koran dan 
membeli buku. Oleh karena itu, ia terpaksa membaca koran tempel di kantor wedana 
setempat. Tetapi, di sanalah ia berkenalan dengan karya-karya para pengarang 
terkenal seperti Anton Chekov, Ernest Hemingway, Maxim Gorki, O. Henry, dan 
Pramoedya Ananta Toer. Jiwa kepengarangannya tumbuh dan berkembang setelah 
membaca karya-karya pengarang tersebut. Saat masih di SMP di Tanjungbalai, 
Asahan ditahun 1959, ia telah menghasilkan cerpennya pertama ―Sebuah Nyanyian di 
Rambung Tua‖ yang dimuat di sebuah koran di Medan. 
  
 Berdasarkan latar belakang Hamsad Rangkuti di atas, pembuatan cerpennya 
tidak dapat terlepas dari pengalaman Hamsad ketika di Sumatra dan di Jakarta. 
Cerpen yang bergenre sosial dan dapat dikatakan salah satu cerpen yang bermuatan 
profetik. Hal tersebut dikarenakan pembuatan cerita tidak terlepas dari permasalahan 
sosial yang ada, serta pesan yang disampaikan dapat menjadi kritikan bagi manusia 
tetapi tidak terkesan berdakwah. Cerpen karya Hamsad terkesan seperti cermin 
kehidupan dan dapat menjadi sumber berpikir bagi manusia untuk berhubungan 
dengan manusia lain. 
 
Cerpen sebagai Cermin Masyarakat 
Cerpen 1. Perbuatan Sadis 
 Tema dalam cerpen ini ialah kepalsuan seseorang terhadap sesuatu. Cerpen 
ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang menggunakan kalung emas di 
halte bus. Tiba-tiba datang kedua lelaki yang menodongkan dua pisau ke arahnya dan 
ke arah aku. Kalung emas itu dirampas dan dibawa lari oleh kedua lelaki tersebut. 
Namun, wanita muda ini tidak terlihat cemas dan ketakutan, ia tenang-tenang saja. 
 
 ―Makanya kita sesekali harus mengejek kemiskinan itu, tidak ada bahaya kalau kita 

tidak mengadakan perlawanan. Anda lihat sendiri, seolah saya menyerahkan begitu saja 
kalung imitasi itu. Saya tidak memekik. Saya di dalam hati menertawai mereka!‖ (data 
1, hlm.24)   

 
 Kalung yang digunakan wanita muda tersebut ternyata imitasi. Wanita muda 
ini tidak takut terhadap bahaya yang akan menimpanya. Sebaliknya, ia meremehkan 
orang miskin yang menginginkan apapun tanpa tahu barang tersebut asli atau palsu. 
Tetapi, kedua lelaki tersebut datang kembali dan terlihat sangat marah. 
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 ―Kau telah mempermainkan kami! Bajingan! bentak laki-laki itu kepada wanita muda 
yang ditodongnya. Kau menghina kami! Kau pancing kami dengan kepalsuan. Ini kalung 
imitasimu itu! Makan!‖ 

 ―Ayo telan kepalsuanmu ini!‖ (data 2, hlm.25)  
 
 Kedua lelaki tersebut tidak terima dipancing dan dihina dengan kalung emas 
imitasi wanita muda tersebut. Akhirnya mereka menyuruh wanita muda ini menelan 
kalung imitasinya sendiri.  
 Cerpen ini adalah cerminan kehidupan masyarakat. Titik perhatian pada 
cerpen ini adalah bukanlah kalung emas yang palsu, kepalsuan barang tersebut 
menjadi analogi sifat manusia yang cenderung penuh dengan kepalsuan atau 
ketidakjujuran penuh dengan manipulasi terhadap orang lain. Seseorang biasanya 
akan senang dengan kepalsuan yang ia buat dan orang lain percaya dengan 
perbuatannya, tetapi orang lain tidak senang dengan tipu daya atau dipermainkan 
kepercayaannya. Adegan wanita muda dipaksa memakan kalung imitasi adalah 
perumpamaan bahwa jika seseorang diminta merasakan kepalsuan yang diperbuat 
oleh dirinya sendiri, bagaimanakah rasanya? Hal tersebut dicontohkan dengan 
menelan kalung.   
 
Cerpen 2. Sampah Bulan Desember 
 Tema dalam cerpen ini ialah keserakahan akibat kemiskinan. Cerpen ini 
digambarkan dari sebuah latar tempat di Jakarta yaitu kali Ciliwung. Kali yang selalu 
meluap ketika musim hujan tiba pada bulan Desember. Cerpen ini menceritakan 
sebuah tragedi tersangkutnya seorang mayat dengan posisi mendekap tiang di tiang 
jembatan pipa air bersih kali Ciliwung. Mayat yang tersangkut tersebut mengenakan 
cincin, jam tangan, dan giginya terbuat dari emas.  Hal tersebut menjadikan penghuni 
di sekitar kali Ciliwung berlomba untuk mendapatkan semua benda yang ada di tubuh 
mayat dengan segala cara. 
 
 ―Di kedua tepi sungai, kere-kere datang berlari-lari mendekati pipa air bersih itu dengan 

galah-galah yang panjang. Mereka mencemplungkan galah ke arah tiang penyangga. 
Tetapi karena arus demikian deras, galah-galah itu cepat hanyut pada bagian ujungnya. 
Mereka ingin menyeret mayat itu ke pinggir dan bermaksud merampas cincin dan jam 
tangannya dan kalau mungkin mengompongkan semua gigi emasnya.‖ (data 3, hlm.32)  

 
 Peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang berfokus kepada penyelamatan 
mayat, tetapi mengambil harta mayat. Orang-orang sekitar yang dominan orang 
kurang mampu telah dibutakan oleh perhiasan yang digunakan oleh mayat. Arus yang 
semakin deras menjadikan warga tidak langsung menyelamatkan mayat, tetapi 
berfokus pada pengambilan harta.  
 

 ―Puluhan pucuk galah mencelup ke dalam air. Laki-laki yang diikat pinggangnya 
mengambang dibawa arus. Orang di darat menariknya seperti timba. Dari atas pipa air 
bersih, laki-laki yang turun dengan tali yang terjuntai di atas kepala mayat, telah sampai 
menyentuh air. Dia mulai menggerayangi mayat itu. Dengan gopohnya dia mulai mencopot 
cincin dan jam tangan mayat itu. Tetapi karena daging mayat itu telah membengkak, 
pekerjaan mencopot benda-benda itu sangat sukar.‖ (data 4, hlm.37)  
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 Kejadian tersebut cukup lama hingga hujan lebat kembali turun dan mayat 
ditinggalkan begitu saja. ―Orang lupa pada bahaya karena ia menginginkan sesuatu. Bahaya 
tidak tampak, bila nafsu untuk memiliki sesuatu telah menguasai seseorang. Begitulah yang selalu 
menghinggapi seseorang‖ (data 5, hlm 43). Akhirnya, semua orang terkejut saat melihat 
perhiasan dan gigi mayat tersebut telah hilang ketika hujan telah berhenti.  
 
 
 Cerpen ini adalah cerminan dari masyarakat bahwa orang akan dibutakan 
kemanusiaannya ketika menginginkan harta. Mereka tidak mempedulikan orang lain, 
tidak peduli apakah orang yang memiliki harta tersebut sudah meninggal atau masih 
hidup. Kemiskinan membuat hidup menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. 
Hal ini menjadikan keserakahan yang tidak berujung.  
  
Cerpen 3. Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah 
 Tema dalam cerpen ini ialah himpitan kemiskinan. Cerpen ini menceritakan 
tentang seorang wanita muda yang datang ke sebuah hotel mewah di pusat kota. 
Wanita ini datang untuk menjual dirinya karena memerlukan uang untuk biaya 
pengobatan ibunya. Ia tidak mematok harga, tetapi menerima yang mampu 
memberinya harga tertinggi.   
 
 ―Ada orang yang mau padamu. Lima puluh ribu!‖ 
 ―Tidak adakah yang berani menawarku lebih tinggi?‖ 
 ―Berapa yang kamu mau?‖ 
 ―Aku mau pada penawaran yang tertinggi!‖ (data 6, hlm. 137-138) 
 
 Negosiasi terus dilakukan oleh wanita muda ini kepada petugas hotel yang 
akan menawarkannya kepada tamu-tamu hotel. Wanita muda ini menginginkan harga 
yang tertinggi agar dapat membawa ibunya ke rumah sakit. Pada akhirnya, ia 
mendapatkan tamu hotel yang mau membayarnya dengan harga tinggi. Malam itu, ia 
tidak pulang ke rumah.  
 
 ―Kau menjual dirimu, Anakku?‖ 
 ―Ya, Ibu. Kita harus berani menjual kalau kita mau jadi pembeli. Aku telah 

melakukannya, Ibu. Sekarang kita jadi pembeli! Siapa yang tidak menjual dirinya saat 
ini, Ibu. Semua orang telah menjual dirinya. Karena semua orang mau menjadi pembeli.‖ 
(data 7, hlm 143) 

 
 Sesampainya ia di rumah, langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Ibunya 
mencoba bersikap tenang menghadapi anaknya. Wanita muda menjelaskan kepada 
ibunya bahwa untuk menjadi pembeli, berarti harus berani menjual. Makna dari kata 
menjual merupakan menjual apapun yang bisa menghasilkan uang untuk dapat 
membeli suatu barang, termasuk menjual dirinya sendiri. Semua orang telah menjual 
dirinya karena tidak ada satupun manusia yang tidak ingin membeli. 
 Cerpen ini adalah cerminan dari masyarakat bahwa kehidupan sangat kejam. 
Seseorang dapat mendapatkan barang dengan cara membeli. Namun, membeli butuh 
menggunakan uang. Oleh karena itu, harus ada usaha yang dilakukan seseorang. 
Himpitan ekonomi menjadikan seseorang tidak dapat berpikir jernih kembali, apa 
yang akan dijual. Pada akhirnya, ia akan mendapatkan barang yang diinginkan ataukah 
menyelamatkan kehidupan orang lain. 
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Cerpen 4. Malam Takbir 
 Tema dalam cerpen ini ialah rezeki pada akhir bulan ramadhan. Cerpen ini 
menceritakan tentang seorang pria yang makan di warung pinggir jalan yang sepi. Pria 
ini memiliki kebiasaan yaitu salat Magrib terlebih dahulu sebelum berbuka puasa. 
Setelah salat, ia kembali ke warung untuk makan. Ada dua anak perempuan asyik 
bermain bulu tangkis, tiba-tiba bola bulu ayam itu jatuh ke dalam piring laki-laki 
tersebut. Namun, ia tidak marah. Pria tersebut mengambil bola bulu ayam itu lalu 
diberikan kepada anak perempuan itu. Pria itu melanjutkan makannya. 
  
 ―Bola bulu ayam itu kata anak saya jatuh ke dalam piring bapak. Mengotori nasi 

bapak. Anak saya menangis menceritakan kejadian itu di rumah. Dia melihat bapak 
memakan nasi di bekas bola bulu ayam itu. Ia takut sekali kalau bapak akan sakit. Ia 
sangat khawatir. Ia menangis menceritakannya. Katanya bola itu jatuh ke dalam got. 
Dipungutnya. (data 8, hlm.92)   

 
 Pria tersebut dengan santai melahap makanannya kembali tanpa membuang 
sisa nasi bekas jatuhnya bola bulu ayam. Anak perempuan yang bermain bulu tangkis 
hanya dapat tertegun memandangi pria. Beberapa menit kemudian anak itu datang 
bersama ibunya, kesabaran dan kebijaksaan pria tersebut membuahkan hasil. Ibu 
tersebut memberikan amplop yang berisi uang untuk pergi ke rumah sakit jika ada 
keluhan sakit perut. 
 
 ―Berhari-hari aku mendatangi rumah-rumah orang yang bisa kubersihkan pekarangan 

mereka. Tiap tahun aku mengecat rumah mereka menjelang Idul Fitri. Aku memangkas 
pagar hidup pekarangan mereka. Tetapi lebaran ini semua tidak kudapatkan. Mereka 
telah mengubah pagar rumah mereka menjadi tembok dan besi. Rumah mereka juga 
sudah dicat oleh orang lain yang bernasib sama seperti aku. Tak ada apapun yang 
tersedia untuk anak-anak menyambut lebaran.‖ (data 9, hlm.95) 

 
 Mata pencaharian pria ini adalah sebagai pekerja paruh waktu mengecat dan 
membersihkan pekarangan rumah orang ketika mendekati bulan ramdhan. Bulan ini 
iatidak dapat pekerjaan sama sekali dikarenakan semua orang telah mengganti pagar 
rumahnya dengan tembok atau besi dan rumahnya pun telah dicat. Dapat dikatakan, 
pria ini kurang beruntung karena ketersediaan untuk menyambut Idul Fitri tidak ada 
untuk anak-anaknya. Pria ini akahirnya menangis karena mendapatkan uang agar 
dapat menyambun Idul Fitri. 
 Cerpen ini merupakan cerminan dari kehidupan karena rezeki tidak dapat 
diduga dari mana datangnya. Biasanya manusia akan marah jika makanan buka 
puasanya diganggu, tetapi tidak untuk lelaki ini. Manusia hanya dapat berusaha, sabar, 
dan ikhlas dalam menjadi kehidupannya. 
 
Cerpen 5. Sukri Membawa Pisau Belati 
 Tema dalam cerpen ini ialah berburuk sangka. Cerpen ini menceritakan 
tentang seorang anak muda bernama Sukri. Ia memiliki kekasih yang bernama 
Sumarni. Malam minggu, Sukri datang ke rumah Sumarni, tetapi ia melihat Sumarni 
bersama pemuda lain di depan rumahnya. Sukri selalu bawa pisau belati di 
pinggangnya. Oleh karena itu, mulai dalam benak Sukri berkhayal yang bukan-bukan 
terhadap Sumarni, kekasihnya.  
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 ―Sukri senyum memegang pisau belati di pinggangnya. Dia bayar uang lima puluh ribu 

rupiah kepada kondektur. Dia memandang keluar. Dia lihat skuter menyalip. Seorang 
wanita di bonceng di belakang pengendara skuter. Dia tahu wanita itu bukan Sumarni. 
Dia juga tahu, pengendara itu bukan pemuda yang datang ke rumah Sumarni. Tetapi 
marahnya mulai lagi. Dia buka pintu pagar rumah Sumarni. Dia lihat skuter diparkir 
di halaman. Sumarni menemani pemuda pengendara skuter di ruang tamu. Sukri 
menyelinap di balik rumpun bunga. Dia dengar suara Sumarni, Belikan aku jam 
tangan, Mas. Aku ingin mempunyai jam.‖ (data 10, hlm.182) 

 
 Lamunan Sukri menghasilkan khayalan yang bermacam-macam. Kali ini 
khayalan tentang Sumarni memberikan kesuciannya kepada pemuda lain demi 
mendapatkan barang-barang yang disukainya. Beberapa kali lamunan Sukri yang 
buruk tentang Sumarni membuatnya selalu ingin marah ketika melihat skuter.  
 
 ―Eh, Sukri. Mengapa kau baru datang sekarang. Perkenalkan. Pemuda ini ingin 

mencari tempat kos di sekitar sini. Kemarin aku antarkan dia ke rumah Bapak Haji 
Marjuki. Mungkin dia akan tinggal indekos di rumah Bapak Marjuki. Perkenalkan 
Mas, ini Sukri, kekasih Marni.‖ (data 11, hlm.183) 

 
 Hari berikutnya, Sukri kembali mendatangi rumah Sumarni. Kenyataan bahwa 
pemuda yang dilihat Sukri bersama Sumarni adalah pemuda yang ingin mencari 
tempat kos. Akhirnya, Sumarnilah yang mengantarkan pemuda tersebut menemui 
bapak Marjuki. 
 Cerpen ini merupakan cerminan kehidupan bahwa manusia tidak terlepas dari 
istilah prasangka buruk. Lamunan-lamunan Sukri ternyata adalah rangkaian peristiwa 
yang biasa dialami oleh anak muda yang sedang kasmaran, kemudian akan melakukan 
apa saja jika kekasihnya berselingkuh. Hal yang belum terjadi sudah dilamunkan dan 
dikhayalkan, padahal akhirnya belum tentu seperti yang dibayangkan. 
 
Fungsi Sosial Cerpen 
 Lima cerpen yang terdapat dalam buku yang berjudul ―Wanita Muda di Sebuah 
Hotel Mewah‖ memiliki fungsi bagi sosial berupa nilai-nilai yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tidak dapat 
terlepas dari pendidikan yang merupakan proses humanisasi. Oleh karena itu, nilai 
yang terkandung menyertakan nilai religius. Cerpen bukan hanya sekadar sebuah 
cerita fiksi, tetapi juga menjadi pembuka cakrawala bagaimanakah kehidupan sosial di 
sekitar dan nilai apa yang melandasinya. 
 Cerpen pertama berjudul Perbuatan Sadis. Nilai pendidikan yang terkandung 
dalam cepen ini yaitu nilai moral dan nilai religius.―Kau telah mempermainkan kami! 
Bajingan!‖ bentak laki-laki itu kepada wanita muda yang ditodongnya. ―kau menghina kami! 
Kau pancing kami dengan kepalsuan. Ini kalung imitasimu itu! Makan!‖ (hlm.25). Isi kutipan 
cerpen tersebut tentunya tidak memiliki sifat bermoral (menodong, memaki, 
membentak, dan adanya tindak kekerasan yaitu pemaksaan menelan kalung). Orang 
yang bermoral tentunya memiliki budi pekerti yang baik dan tidak merugikan orang 
lain. 
 Nilai religius terdapat dalam sifat kesombongan dan keangkuhan wanita muda 
meliputi kesombongan merendahkan orang lain (miskin) dan keangkuhan 
(membanggakan diri) karena telah berhasil menipu dan mempermainkan kepercayaan 
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orang lain. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama. Berikut penguat kebenaran nilai 
religius dalam ayat: Dan janganlah kamu memalingkan muka (karena sombong) dan janganlah 
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong dan membanggakan diri (QS. Luqman:18). Berdasarkan ayat tersebut, maka 
benar bahwa kita sebagai manusia dilarang sombong dan angkuh. 
 Cerpen kedua berjudul Sampah Bulan Desember. Nilai pendidikan yang 
terkandung dalam cerpen ini yaitu nilai sosial, nilai moral, dan nilai religius. 
Perhatikan kutipan berikut. 
  
 ―Bantu, goblok! Teriaknya. Mereka pun bergabung mengangkat galah dan mencoba 

mengarahkan ujung galah behel yang dibengkokkan itu ke onggokan sampah yang 
menyelimuti mayat bergigi emas itu. Tetapi serombongan sampah hanyut mendorong galah 
itu lebih cepat dari kemampuan mereka (hlm.33) 

 
 Berdasarkan kutipan tersebut, maka nilai yang terkandung yaitu nilai sosial 
dikarenakan adanya sikap gotong royong masyarakat. Namun, nilai sosial ini hanya 
sekadar hanya sampai gotong royong, selebihnya yaitu tidak bermoral. Nilai moral 
tidak tertanam dalam diri warga karena bergotong royong bukan dalam tujuan 
menyelamatkan mayat agar tidak hanyut terbawa air kali, tetapi menginginkan harta 
benda milik mayat (cincin, jam tangan, dan gigi emas).  
 Nilai religius terdapat dalam sifat warga yang tidak memiliki sifat tolong 
menolong, menyayangi antarmanusia, dan sifat keserakahan terhadap harta dunia. 
Berikut penguat nilai religius dalam ayat: ―Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian 
hanyalah fitnah (cobaan), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar‖ (QS. Al-Taghabun:15). 
Selanjutnya, dalam hadits Engkau perhatikan, orang mukmin dalam saling kasih mengasihi, 
sayang menyayangi dan saling tolong menolong itu laksana satu tubuh. Apabila salah satu anggota 
tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain terdorong membantunya dengan tidak 
tidur dan demam‖ (HR. Bukhari). Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka jelas harta yang 
diutamakan oleh warga hanyalah sebagai cobaan, bukan dijadikan fokus untuk di 
dapatkan di dunia. Harta hanyalah sedikit nikmat Allah yang diberikan kepada 
manusia. Selanjutnya, sikap serakah warga menjadikan tidak adanya sifat mengasihi, 
menyayangi, dan tolong menolong sesama manusia. Tidak ada rasa kasihan terhadap 
orang lain, bahkan kepada makhluk yang tidak bernyawa. 
 Cerpen ketiga berjudul Malam Takbir. Nilai pendidikan yang terkandung 
dalam cerpen ini yaitu nilai moral dan nilai religius. Perhatikan kutipan-kutipan 
berikut. 
 

 ―Dia berpaling ke piringnya. Dipandangnya bola bulu ayam itu. Diambilnya dan 
diberikannya kepada anak perempuan itu.‖ (hlm. 91) 
 
―wanita itu menarik tangan anaknya. Dia suruh anak itu mengulurkan tangan untuk 
meminta maaf. Anak perempuan itu menangis sambil mengulurkan tangannya.‖ 
(hlm.93) 
 
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, maka terlihat jelas bahwa tokoh pria,     

wanita, dan anak memiliki sikap yang bermoral. Pria tersebut memiliki sifat sabar dan 
tidak pemarah, ibu memiliki sikap tanggung jawab, serta anak memiliki sifat kejujuran 
dalam dirinya. Sifat dan sikap inilah yang menjadi dasar seseorang memiliki akhlak 
dan berbudi pekerti yang baik.   
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 Nilai religius terdapat dalam kepatuhannya dalam mejalankan perintah Allah 
yaitu salat tepat waktu dan sabar menghadapi cobaan Allah yaitu tidak mengeluh saat 
pekerjaan tidak lekas kunjung ada. Pada akhir bulan ramadhan Allah memberi rezeki 
melalui anak yang sedang bermain bulu tangkis. Berikut penguat nilai religius dalam 
ayat: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan beristiqamah (konsisten), 
maka tiada ketakutan bagi mereka (Q.S. Al-Ahqaf:13). Berdasarkan ayat tersebut, maka 
orang yang konsisten, percaya kepada Allah dengan tetap menjalankan perintahnya, 
tidak mengeluh, dan tidak menyalahkan Allah, maka Allah akan membalas dengan 
perbuatannya juga yang setimpal. 
  Cerpen keempat berjudul Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah. Nilai yang 
terkandung dalam cerpen ini yaitu nilai moral dan nilai religius. Mengapa telah 
menjual dirinya ia masih dikatakan bermoral? Hal ini karena wanita muda ini masih 
berbakti kepada ibunya. ―Masihkah ada orang yang tidak menjual dirinya Anakku? Tanya 
wanita itu kepada anaknya. Wanita muda itu membaringkan ibunya di tempat duduk mobil itu. 
Menutup pintu mobil. Dan berkata kepada sopir taksi itu: bawa kami ke rumah sakit.‖ 
(hlm.143). Berdasarkan kutipan tersebut, wanita muda ini masih memiliki hati nurani, 
masih mau merwat ibunya yang sedang sakit. Jika ditilik kembali, maka asalnya 
mengapa ia menjual diri? Hal ini karena ketiadaan biaya dan ibunya harus segera 
dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, moral masih tertanam dalam dir wanita 
muda. 
 Nilai religius terdapat dalam sifat malu dan iman wanita muda. Seorang 
Muslim, patutnya ia malu terhadap apapun yang diperlihatkan kepada orang lain dan 
memiliki iman sebagai dasar dalam kehidupannya. ―Malu dan iman selalu berkumpul 
bersama, maka kalau yang satu lenyap, lenyaplah pulalah yang lain.‖ (HR. Abu Na‘im dari 
Abu Umar. Berdasarkan kutipan tersebut, maka dapat disimpukan bahwa manusia 
yang memilki iman maka dengan otomatis ia akan malu dengan apa yang 
diperbuatnya. Oleh karena itu, berpikir sebelum bertindak adalah ciri manusia yang 
baik akhlaknya.  
 Cerpen kelima berjudul Sukri Membawa Pisau Belati. Nilai yang terkandung 
dalam cerpen ini yaitu nilai moral dan nilai religius. Nilai moral yang terkandung 
dalam cerpen ini terletak pada khayalan/lamunan Sukri. Dalam lamunan Sukri, 
beberapa adegan menggambarkan kesadisan Sukri saat membunuh menggunakan 
pisau belatinya.  
 
 ―Ya! Kata Sukri. Dia mencabut pisau belati dari pinggangnya. Dia terkam orang tua 

itu. Dia tusuk berulang-ulang dada dan perut ayah Sumarni. Kemudian dengan pisau 
yang telah menjadi merah, Sukri berpaling kepada Sumarni dan pemuda pengendara 
skuter itu.‖ (hlm.177) 

 
 Berdasarkan kutipan tersebut, meskipun hanya khayalan, tetapi khayalan ialah 
hasil lamunan Sukri dan isinya tidak bermoral. Pisau belati yang dibawanya selalu 
berakhir membunuh orang dengan sadis hanya karena seorang wanita. Oleh karena 
itu, hal ini dimasukkan ke dalam nilai moral. 
 Nilai religius terdapat dalam kebiasaan lamunan Sukri. Sesungguhnya seorang 
yang mempercayai adanya Tuhan, tidak pantas melamun dan berprasangka buruk 
hingga tidak tentu arah. Sukri melamunkan hal-hal yang tidak pantas, menerka-nerka 
Sumarni akan berbuat seperti apa.  
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 ―Ya, kau tidak salah mendengar. Aku telah lepaskan sebuah kesucian. Aku ingin 
punya kalung emas dua puluh lima gram. Aku ingin punya jam tangan. Aku ingin 
punya macam-macam perhiasan. Aku juga ingin memegang uang. Jangan ganggu aku. 
Aku tidak akan mendapatkannya darimu. Denganmu aku hanya akan memimpikan. 
Tidak pernah mendapatkan‖ (hlm.183). 

 
 Melamun adalah pekerjaan yang sia-sia, dan tidak diperbolehkan oleh Allah. 
―Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu dosa.‖ (Q.S. Al-Hujurat:12). Selanjutnya pada ayat: ―Aku tidak mnciptakan 
jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.‖ (Q.S. Al-Dzariat:56). 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka dianjurkan mengisi pikiran dengan mengingat 
Allah dan beribadah kepada-Nya (zikir), bukan lamunan.   
 
 
SIMPULAN 

Pendidikan bertujuan membentuk insan Indonesia yang cerdas dan 
berkepribadian atau berkarakter sehingga melahirkan generasi bangsa yang tumbuh 
dan berkembang dengan karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur bangsa dan 
agama. Humanisasi adalah proses membangun karakter kemanusiaan dalam diri 
manusia yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling 
sempurna dengan berbagai anugerah kelebihan. Tiga bahasan yang disajikan sesuai 
dengan pendekatan yang digunakan ialah sosiologi sastra yaitu (1) konteks sosial 
Hamsad Rangkuti, (2) cerpen sebagai cermin masyarakat, dan (3) fungsi sosial cerpen. 
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Abstrak: Materi pembelajaran BIPA terbagi atas dua aspek, yaitu materi bahasa dan 
materi keterampilan berbahasa. Dua materi tersebut memberikan beban yang cukup 
berat pada pelajar BIPA. Hal itu mengharuskan adanya penyederhanaan beberapa 
substansi materi agar pelajar BIPA lebih mudah dalam mengusai materi tersebut. Salah 
satu bentu penyederhanaan materi tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran afiksasi 
bahasa Indonesia. Pelajar BIPA dapat memetakan pola-pola variasi bentukan kata dari 
proses afiksasi morfem me(N)- terhadap morfem bebas. Pola tersebut dapat dilihat 
melalui huruf awal morfem bebas yang dilekati morfem me(N)-. Selain itu, pengajar 
BIPA juga harus memberikan porsi khusus dalam peristiwa pelesapan dan 
pemertahanan huruf awal morfem bebas yang dilekati oleh morfem me(N)-. Oleh karena 
itu, penggunaan pola-pola praktis afiksasi dalam pembelajaran BIPA sangat dibutuhkan 
untuk mendukung kesuksesan proses pembelajaran. 
Kata Kunci: BIPA, afiksasi, morfem 

 
 
BIPA merupakan sebuah akronim dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 

(Riasa, 2012). Secara historis, terdapat beberapa istilah untuk menamai aktivitas 
pembelajaran pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, antara lain BIA 
(bahasa Indonesia asing), BISPA (bahasa Indonesia sebagai penutur asing), BIBA 
(bahasa Indonesia sebagai bahasa asing), BIUPA (bahasa Indonesia untuk penutur 
asing), BIBPA (bahasa Indonesia bagi penutur asing) dan BIPA (bahasa Indonesia 
bagi penutur asing) (Susanto, 2008). Keberagaman penggunaan istilah tersebut 
membuat Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing merumuskan 
sebuah istilah yang merujuk pada aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia bagi 
penutur asing tersebut. Kesepakatan untuk menyeragamkan istilah diputuskan dalam 
konferensi internasional bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di Salatiga tahun 1993 
(Susanto, 2008). Sejak itu, setiap penyelenggara program pembelajaran BI untuk 
orang asing di Indonesia menamakan dirinya BIPA (Widodo dalam Susanto, 2008) 

Muatan materi pembelajaran BIPA berbeda dengan muatan materi 
pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan pada pelajar Indonesia. Muatan utama 
dalam pembelajaran BIPA adalah tatabahasa Indonesia. Suyitno (2004:28) 
menyatakan materi tatabahasa yang dikembangkan dalam pembelajaran BIPA 
didasarkan pada tingkat kemampuan bahasa Indonesia pembelajaranya. Pada saat 
pembelajar berada pada tingkat pemula, tatabahasa yang diajarkan di antaranya, kata 
sapaan, ungkapan sederhana, kalimat aktif-pasif, dan afiksasi (me(N)-, me(N)-kan, 
me(N)-i, di-, di-kan, di-i, dan pe(N)-). Pada tingkat menengah dan lanjut, muatan isi 
lebih kompleks dibandingkan tatabahasa pada tingkat pemula. 

Salah satu muatan materi pembelajaran BIPA tingkat pemula adalah afiksasi. 
Afiksasi dikenal juga dengan imbuhan. Samsuri (1980:190) menjelaskan afiksasi 
merupakan proses morfologi yang cara pembentukan katanya melalui pelekatan 
morfem satu dengan morfem lainnya. Pada proses tersebut satu morfem merupakan 
morfem bebas dan satu lagi merupakan morfem terikat. Morfem terikat tersebut 
dilekatkan pada morfem bebas untuk membentuk sebuah kata melalui afiksasi. 
Bantukan kata dari Afiksasi tersebut dapat dipolakan secara sederhana untuk 
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memudahkan pemahaman pelajar BIPA terhadap materi tersebut. Pola-pola tersebut 
harus dikuasai oleh pelajar BIPA agar beban penguasaan materi bahasa Indonesia 
yang dipelajari menjadi lebih ringan. Pengajar BIPA harus mampu memberikan 
penyederhanaan materi-materi tersebut agar pelajar BIPA dapat lenih mudah 
mencerna materi yang diajarkan dalam pembelajaran BIPA 

 
 

POLA VARIASI BANTUKAN MORFEM TERIKAT me(N)- MELALUI 
HURUF AWAL MORFEM BEBAS 

Morfem terikat memunculkan beragam variasi pada saat direalisasikan pada 
sebuah kata. Variasi dari realisasi morfem tersebut dikenal dengan alomorf. Keraf 
(1996:52) menyatakan, ―Alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem disebabkan 
oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya‖. Variasi morvem tersebut terjadi pada 
saat suatu morfem direalisasikan pada sebuah proses afikasasi. Proses realisasi 
tersebut merujuk pada pelekatan suatu morfem terikat pada morfem bebas. Secara 
lebih jelas dapat dilihat pada realisasi morfem me(N)- yang dilekatkan pada suatu 
morfem bebas dapat beragam bentuknya, yaitu meng-, me-, mem-, men-, meny-, dan menge-
. Beragam bentuk itulah yang dikenal sebagai alomorf. Beragam bentuk tersebut 
terjadi karena adanya pola tertentu yang mengharuskan hadirnya bentuk tersebut. 
Pola tersebut menjadi dasar realisasi morfem menjadi bentuk-bentuk tertentu. 

Morfem me(N)- dalam bahasa Indonesia memiliki beragam bentuk. Bentuk-
bentuk tersebut dapat diklasifikasi ke dalam enam bentuk. Enam bentuk tersebut 
adalah me-, men-, mem-, meng-, meny-, dan menge- (Muslich, 2010:41—47). Keenam 
bentuk tersebut dapat diprediksikan kemunculannya dari huruf awal morfem bebas 
yang dilekati oleh morfem terikat me(N)-. Berikut ini adalah gambar pola yang dapat 
membentuk alomorf tersebut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Pola 

Bentukan Morfem me(N)- 

Pola pada gambar di atas menunjukkan variasi bentuk morfem me(N)- yang 
berbeda sesuai dengan huruf awal morfem bebas yang dilekatinya. Pola tersebut 
menjadi prediksi yang umum pada saat melakukan pembentukan kata dengan 
penggabungan morfem terikat me(N)- dengan morfem bebas. Pada saat morfem 
me(N)- melekat pada morfem bebas berawalan huruf l, m, n, r, w, dan y, morfem 
me(N)- tersebut menjadi bentuk me-. Hal itu terjadi pada kata melempar (lempar), 
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memasak (masak), menanti (nanti), merebus (rebus), mewabah (wabah), dan meyakini (yakin + i 
‗konfiks‘). Morfem me(N)- menjadi mem- ketika melekat pada morfem bebas berawalan 
huruf b, f, p, v. Hal itu dapat dilihat pada kata membuka (buka), memfokus (fokus), 
memukul (pukul ‗pelesapan huruf p‘), dan memvaksinasi (vaksinasi). Morfem me(N)- menjadi 
bentuk men- pada saat melekat pada morfem bebas berawalan huruf c, d, j, t, dan z. 
Hal itu terjadi pada beberapa kata, seperti mencuci (cuci), mendorong (dorong), menjual (jual), 
menulis (tulis ‗pelesapan huruf t), dan menziarahi (ziarah + i ‗konfiks‘). 

Perubahan bentuk morfem meng- dari morfem me(N)- memilliki distribusi 
paling banyak dibandingkan yang lainnya. Bentuk tersebut dapat terjadi dari pelekatan 
morfem me(N)- pada morfem bebas berawalan huruf vokal (a, i, u, e, dan o) dan 
konsonan (g, h, k, dan q). Morfem me(N)- menjadi bentuk meng- pada saat bertemu 
semua morfem bebas yang berawalan huruf vokal. Hal itu dapat ditunjukkan pada 
beberapa kata, seperti mengaduk (aduk), menginjak (injak), mengusap (usap), mengedit (edit), 
dan mengomel (omel). Selain itu, morfem meng- juga dapat terjadi ketika morfem me(N)- 
bertemu dengan morfem bebas berawalan huruf g, h, k, dan q. Wujud bentukan 
tersebut dapat dilihat pada kata menggoreng (goreng), menghantam (hantam), mengupas (kupas 
―pelesapan huruf k), dan mengqasar (qasar). 

Pada saat morfem me(N)- mengalami distribusi paling banyak pada bentuk 
meng-, morfem me(N)- mengalami distribusi paling sedikit pada bentuk meny- dan 
menge-. Bantuk morf meny- hanya terjadi pada saat me(N)- melekat pada morfem bebas 
berawalan huruf s. Peristiwa tersebut terjadi pada kata menyapu (sapu), menyuruh (suruh), 
dan menyikat (sikat). Morfem sapu, suruh, dan sikat dilekati morfem me(N)- menjadi 
kata menyapu, menyuruh, dan menyikat. Ketiga kata tersebut menunjukkan perubahan 
me(N)- menjadi meny-. Selain itu, pelesapan huruf s juga terjadi pada semua kata 
tersebut. Hal ini juga menjadi penanda bentukan kata dari pelekatan morfem me(N)- 
dengan morfem bebas berawalan s menjadi morf meny- dan huruf s hilang dari bentuk 
awalnya. Keterbatasan distribusi juga terjadi pada morf menge-. Morf tersebut terjadi 
dari pelekatan me(N)- pada morfem bebas yang hanya terdiri atas satu silaba atau 
sukukata. Peristiwa tersebut terjadi pada kata mengebom (bom), mengecat (cat), dan 
mengetik (tik). Ketiga kata tersebut terjadi dari pelekatan morfem me(N)- yang menjadi 
morf menge- pada morfem bebas yang hanya terdiri atas satu silaba. 

Bentukan-bentukan morfem me(N)- yang terjadi pada kata dapat dipolakan 
seperti pada gambar yang disediakan sebelumnya. Bentuk kata yang mengalami 
proses afiksasi dari morfem me(N)- dapat diprediksi melalui huruf awal morfem bebas 
yang dilekatinya. Pola ini dapat menjadi muatan materi dalam pembelajaran praktis 
bahasa Indonesia, khususnya pada materi imbuhan atau afiksasi. Pembelajaran praktis 
tidak menyajikan substansi secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada 
pemahaman secara cepat untuk menerapkan muatan pembelajaran secara tepat. 
SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN BIPA 

Pembelajaran BIPA terbagi atas berbagai aspek. Menurut Suyitno (2005:10—
16), aspek-aspek tersebut dikelompokkan menjadi dua. Pertama, aspek instruksional 
melingkupi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode/teknik, media belajar, 
pengelolaan kelas, evaluasi, pelajar, dan pengajar. Kedua, aspek kondisional 
melingkupi pengondisian kesiapan akan kebutuhan belajar pelajar, pengupayaan 
exposure (pajanan) dan discourses (kewacanaan) dalam situasi kebahasaan yang 
sesungguhnya, pengondisian suasana pembelajaran, dan pengupayaan pelatihan 
mandiri. Dua aspek besar tersebut menjadi komponen penting dalam pembelajaran 
BIPA.  



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

313 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Materi pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran 
BIPA, khususnya pada aspek instruksional. Hal itu membuat materi pembelajaran 
menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran BIPA. 
BIPA merupakan sebuah pembelajaran bahasa kedua (bahasa Indonesia) bagi 
penutur asing. Pelajar BIPA adalah pelajar asing yang memiliki latar belakang bahasa 
dan budaya berbeda dengan budaya bahasa yang dipelajarinya (Suyitno, 2004:10). 
Perbedaan bahasa dan budaya tersebut mengharuskan ketepatan pemilihan materi 
bahasa Indonesia yang diajarkan kepada pelajar BIPA. Secara lebih dalam, Soewandi 
(dalam Suyitno, 2004:30) mengklasifikasikan materi BIPA dalam dua kelompok, yaitu 
(1) materi bahasa, terdiri atas kosakata dan tatabahasa, dan (2) materi keterampilan 
berbahasa, meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembagian materi 
tersebut membuat pembelajaran BIPA menjadi kompleks dan berat bagi pelajarnya. 
Hal itu mengharuskan berbagai penerapan praktis ilmu bahasa (bahasa Indonesia) 
dalam pembelajaran BIPA. 

Materi tatabahasa dalam pembelajaran BIPA berbeda dengan tatabahasa pada 
pembelajaran bahasa Indonesia oleh penutur asli. Materi tatabahasa dalam 
pembelajaran BIPA dituntut lebih praktis dalam penggunaannya. Penggunaan 
tatabahasa dalam pembelajaran BIPA difokuskan untuk kesesuaian bahasa 
komunikasi. Pelajar BIPA tidak dibebankan lagi dengan penguasaan materi yang 
sangat dalam terhadap bahasa Indonesia, terlebih bagi pelajar BIPA tingkat pemula. 
Tatabahasa yang diajarkn pada pembelajaran BIPA dapat merupakan bentuk-bentuk 
sederhana yang dapat digunakan secara praktis oleh pelajar BIPA. Salah satu materi 
tatabahasa yang dapat disederhanakan adalah afiksasi bahasa Indonesia. 
Penyederhanaan tersebut dapat berupa pola variasi morfem yang dapat digunakan 
secara praktis oleh pelajar BIPA. Pola variasi tersebut tercermin pada subbab 
sebelumnya. Penyederhanaan bentuk alomorf dari morfem me(N)- dapat ditentukan 
berdasarkan morfem bebas yang dilekatinya. Hal itu memudahkan pelajar BIPA 
dalam menciptakan bentukan kata dari pola tersebut. Pelajar BIPA dapat menjadikan 
pola tersebut sebagai dasar dalam memprediksi kemunculan morf me-, men-, mem-, meng-
, meny-, dan menge-. 

Pada realiasasi pembelajaran BIPA, pola-pola penyederhanaan tersebut dapat 
diterapkan. Hal itu dapat meringankan pelajar BIPA dalam menguasai bahasa 
Indonesia. Pelajar BIPA harus mengingat pola dasar tersebut agar dapat 
menggunakannya pada bentukan kata yang dihasilkan. Pemberian pola tersebut 
sebagai materi sesuai dengan karakteristik pembelajaran bahasa kedua, dalam hal ini 
pembelajaran BIPA. Saryono (2010:54) menjelaskan pembelajaran bahasa kedua 
mementingkan bentuk linguistik dan data primer linguistik untuk berlatih dan 
menguji penguasaan. Bentuk linguistik menjadi hal penting dalam pembelajaran 
bahasa kedua karena sebagian besar pelajar BIPA adalah orang dewasa. Pembelajaran 
bahasa orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Anak-anak belajar struktur 
kebahasaan melalui pemerolehan bahasa yang bertahap (Clark and Clark, 1977:333—
342). Seorang anak akan mendapatkan struktur bahasa secara alami melalui 
pengalaman yang dialaminya. Berbeda dengan proses penguasaan bahasa oleh orang 
dewasa. Orang dewasa lebih mampu menguasai sistem-sistem bahasa dibandingkan 
dengan penguasaan makna dan pengucapan yang benar. Orang dewasa dapat 
menguasai kaidah-kaidah linguistik dengan baik (Dulay, Burt, & Krashen, 1982:248). 
Oleh karena itu, pada pembelajaran bahasa kedua (dalam hal ini BIPA) materi 
pembelajaran lebih difokuskan pada penguasaan kaidah linguistik. 
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APLIKASI POLA BENTUKAN AFIKSASI MORFEM ME(N)- PADA 
PEMBELAJARAN BIPA 

Pola bentukan afiksasi me(N)- dapat ditentukan berdasarkan huruf pertama 
morfem bebas yang dilekatinya. Hal itu dapat menjadi strategi khusus dalam 
mengajarkan afiksasi atau imbuhan dalam pembelajaran tatabahasa BIPA. Pengajar 
BIPA dapat menjelaskan mengenai pola-pola tersebut kepada pelajar BIPA secara 
sederhana. Penggunaan rumus praktis seperti itu dapat memudahkan pelajar BIPA 
dalam mempraktikannya pada proses belajar bahasa Indonesia. Pelajar BIPA 
diberikan gambar pola-pola bentukan tersebut untuk selanjutnya dipraktikkan dalam 
tulisannya. 

Pengajar BIPA dapat memberikan tugas kepada pelajar BIPA untuk 
merealisasikan pola tersebut pada latihan menulis imbuhan kata. Pelajar BIPA dapat 
mencari berbagai kata dasar bahasa Indonesia untuk dijadikan contoh praktik 
penggunaan pola yang sudah diberikan tersebut. Dari latihan tersebut, pelajar BIPA 
akan semakin mahir dalam menggunakan rumus-rumus tersebut untuk menciptakan 
bentuk-bentuk baru bahasa Indonesia. Penguasaan pola tersebut dapat memudahkan 
pelajar BIPA dalam mengingat bentuk-bentuk kata yang sesuai untuk mereka 
gunakan dalam sebuah konteks tertentu. Konteks tersebut mengarah pada 
penggunaan bahasa Indonesia secara formal. Selain itu, pelajar BIPA juga dapat 
belajar secara mandiri melalui pola yang sudah diberikan tersebut. Pelajar BIPA dapat 
menulis daftar bentukan kata melalui proses afiksasi morfem me(N)-. Apabila hal itu 
dapat dilakukan secara rutin oleh pelajar BIPA, secara tidak langsung, pola-pola 
bentukan morfem me(N)- tersebut akan tertanam lama dalam otak pelajar BIPA. 
Ingatan yang lama mengenai pola tersebut dapat menjadi monitor yang secara 
otomatis menyaring bentukan apa saja yang dapat terjadi dari proses afiksasi bahasa 
Indonesia, khususnya pada morfem me(N)-. 

Ada hal khusus dalam pola tersebut yang merupakan keunikan bentuk, yaitu 
pelesapan. Pelesapan terjadi pada pelekatan morfem me(N)- dengan morfem bebas 
berawalan huruf k, p, t, dan s. Pertama, pelekatan me(N)- pada morfem bebas 
berawalan huruf k membentuk morf meng-. Pembentukan kata melalui pelekatan dua 
morfem tersebut melesapkan huruf k yang sebelumnya hadir pada morfem bebas. 
Peristiwa tersebut terjadi pada kata mengetuk (ketuk), mengenang (kenang), dan mengurung 
(kurung). Kedua, pelekatan morfem me(N)- pada morfem bebas berawalan huruf p 
membentuk morf mem-. Bentukan tersebut juga mengalami proses pelesapan. Huruf 
p pada morfem bebas menghilang dari bentukan kata proses pelekatan tersebut. 
Peristiwa tersebut terjadi pada kata memusat (pusat), memanas (panas), dan memegang 
(pegang). Ketiga, pelekatan morfem me(N)- pada morfem bebas berawalan huruf t 
membentuk morf men-. Proses tersebut juga mengharuskan pelesapan huruf awal 
pada morfem bebas. Hal itu terjadi pada kata menulis (tulis), menagih (tagih), dan menari 
(tari). Keempat, pelekatan morfem me(N)- pada morfem bebas berawalan huruf s 
membentuk morf meny-. Proses tersebut juga mengharuskan hilangnya huruf s pada 
morfem bebas. Bentukan kata dari proses tersebut terjadi pada kata menyapu (sapu), 
menyepak (sepak), dan menyukai (suka + i ‗konfiks‘). Keempat bentukan tersebut 
berbeda dengan bentukan yang lain. Hal itu karena terjadi pelesapan huruf awal 
morfem bebas pada empat bentukan tersebut. Oleh karena itu, proses afiksasi pada 
empat bentuk tersebut harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA. 

Peristiwa melesapnya huruf k, p, t, dan s pada bentukan kata harus ditekankan 
bahwa hanya terjadi pada bentukan morfem me(N)- bertemu dengan bentuk dasar 
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morfem bebas berawalan huruf k, p, t, dan s. Pemahaman itu harus mendapatkan 
perhatian khusus dari pengajar BIPA. Hal itu karena ada kemungkinan pelajar BIPA 
saslah memahami bentukan kata yang merupakan imbuhan me(N)- dengan me(N)- + 
per- + morfem bebas + -an. Bentukan proses pola kedua berbeda dengan imbuhan 
me(N)-. Pada pola kedua tersebut tidak terjadi pelesapan seperti pada pola pertama. 
Hal itu terjadi pada kata seperti memperjuangkan (mem- + per- + juang + -kan ‗konfiks‘), 
mempertontonkan (mem- + per- + tonton + -kan ‗konfiks‘), dan mempertunjukkan (mem- + 
per- + tunjuk + -kan ‗konfiks‘). Alasan terjadinya bentuk-bentuk seperti itu harus 
diajarkan oleh pengajar BIPA agar pelajar tidak mengalami kesalahan dalam 
memahami bentukan kata dari proses afiksasi yang mengalami pelesapan. Oleh 
karena itu, peristiwa ini harus dipahami oleh pelajar BIPA dan diajarkan secara 
khusus oleh pengajar BIPA. 

 
 

PENUTUP 
Variasi bentukan morf dari morfem me(N)- dapat diprediksi melalui huruf 

pertama morfem bebas yang dilekatinya. Alomorf yang terjadi pada morfem me(N)- 
adalah me-, men-, mem-, meng-, meny-, dan menge-. Realisasi alomorf tersebut dilihat dari 
huruf awal morfem bebas yang dilekati oleh morfem me(N)-. Bentuk-bentu tersebut 
dapat dipolakan secara tersistem, seperti me(N)- dilekatkan pada morfem bebas 
berawalan l, m, n, r, w, y akan membentuk morf me-, pelekatan pada morfem bebas 
berawalan b, f, p, v akan membentuk morf mem-, pelekatan pada morfem bebas c, d, 
j, t, z akan membentuk morf men-, pelekatan pada morfem bebas berawalan huruf 
vokal dan g, h, k, q akan membentuk morf meng-, pelekatan pada morfem bebas 
berawalan huruf s akan membentuk morf meny-, dan pelekatan pada morfem dengan 
satu silaba akan membentuk morf menge-. Pola tersebut menjadi dasar bentukan kata 
dalam proses afiksasi pelekatan morfem me(N)-. 

Pembelajaran BIPA merujuk pada fokus materi tatabahasa Indonesia dalam 
penerapan praktis. Pelajar BIPA dibebankan materi pada dua materi, yaitu materi 
bahasa dan materi keterampilan berbahasa. Tuntutan terhadap dua materi tersebut 
mengharuskan pengajar BIPA agar lebih mampu menyederhanakan materi yang 
diberikan. Salah satu penyederhanaan itu adalah pemetaan pola-pola variasi morfem 
yang terjadi pada proses afiksasi. Materi yang sederhana pada tataran tatabentuk 
bahasa Indonesia akan memudahkan pelajar BIPA dalam menguasai dua fokus materi 
yang diajarkan dalam pembelajaran BIPA. 

Aplikasi pola variasi bentukan afiksasi me(N)- dapat menjadi dasar bagi pelajar 
BIPA dalam menentukan bentukan kata yang akan muncul. Pola tersebut harus 
dipahami secara baik oleh pembelajar BIPA. Pemahaman yang baik itu akan 
berdampak pada penguasaan tatabahasa Indonesia yang praktis bagi pelajar BIPA 
tersebut. Di sisi lain, dalam mengajarkan pola-pola tersebut, pengajar BIPA juga 
harus memberikan perhatian khusus pada beberapa peristiwa seperti pelesapan dan 
pemertahanan huruf awal morfem terikat yang dilekati oleh morfem me(N)-. Oleh 
karena itu, hal ini dapat menjadi fokus materi pembelajaran BIPA, khususnya pada 
materi tatabahasa. 
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Abstrak: Menulis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk 
menyampaikan suatu gagasan tertentu yang hendak disampaikan dalam bentuk tulisan. 
Pada pembelajaran keterampilan menulis, salah satu kompetensi dasar yang diajarkan di 
kelas VII adalah menyusun teks eksplanasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dampak penerapan teknik Student Facilitator and Explaining (SFE) pada siswa 
MTsN Tunggangri dalam menyusun teks eksplanasi. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, 
wawancara, dan angket. Analisis data proses pembelajaran aktivitas siswa dianalisis 
dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat dampak dari penerapan teknik Student Facilitator and Explaining pada siswa 
dalam menyusun teks eksplanasi. Diperoleh hasil dampak dari penerapan teknik 
tersebut adalah dapat memberikan motivasi siswa dalam menyusun teks eksplanasi, 
pengembangan karakter siswa, memperlancar menemukan ide dalam menyusun teks 
eksplanasi, memperlancar menuangkan gagasan dalam menyusun teks eksplanasi. 
Kata Kunci: dampak, teks eksplanasi, teknik student facilitator and explaining 

 
 
Pada matapelajaran Bahasa Indonesia, siswa harus mampu menguasai empat 

keterampilan, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang dipelajari siswa dalam 
proses pembelajaran. Menulis adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk 
menyampaikan suatu gagasan tertentu yang hendak disampaikan dalam bentuk 
tulisan. Pada pembelajaran keterampilan menulis, salah satu kompetensi dasar yang 
diajarkan di kelas VII adalah menyusun teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran 
tersebut adalah agar siswa mampu menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur 
dan ciri bahasa yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak 
penerapan teknik Student Facilitator and Explaining dalam menyusun teks eksplanasi 
siswa di MTsN Tunggangri Tulungagung.  

Nurudin (2012:03) menjelaskan bahwa menyusun merupakan kegiatan yang 
dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan. Menyusun sebagai bentuk 
pengungkapan gagasan yang disampaikan melalui bahasa tulis yang dapat dipahami 
orang lain dengan baik. Tulisan memudahkan pembaca ketika merasa lupa dengan hal 
yang ingin dipelajari, tulisan tersebut dapat membantu pembaca untuk mengingatnya 
kembali. Seseorang dengan menyusun dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 
secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Hal tersebut 
dikarenakan kegiatan menyusun merupakan suatu kegiatan yang produktif, yakni 
mampu menghasilkan sesuatu yang ekspresif artinya mampu mengungkapkan 
gambaran, maksud, dan gagasan secara tepat. Menyusun memiliki beberapa unsur 
yang di antaranya (1) gagasan, yang dapat berupa pendapat, pengalaman, atau 
pengetahuan yang ada di dalam pikiran seseorang, (2) tuturan, yang berupa 
pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca, (3) tatanan, yang 
berupa pengaturan penyusunan gagasan dengan mengindahkan aturan, teknik sampai 
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merencanakan rangka dan langkah, dan (4) wahana, yang berupa sarana pengantar 
gagasan berupa bahasa tulis yang terutama berhubungan dengan kosa kata, 
gramatikal, dan retorika (Nurudin, 2012:4).  

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Saddhono dan Slamet (2014:164) 
yang menyatakan bahwa keterampilan menyusun mencakup berbagai kemampuan, 
yakni kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa secara tepat, kemampuan 
mengorganisasikan wacana dalam bentuk karangan, kemampuan menggunakan gaya 
bahasa dan pilihan kata yang tepat serta perlu adanya latihan secara terus menerus 
agar dapat menyusun dengan baik. Jadi, keterampilan menyusun menurut ruang 
lingkup penelitian ini adalah siswa harus mampu menyusun teks eksplanasi 
berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat sesuai dengan penerapan 
prosedur teknik student facilitator and explaining yakni (1) siswa menentukan topik teks 
eksplanasi, (2) membuat bagan tentang topik yang dipilih berdasarkan struktur dan 
ciri bahasa yang tepat, (3) siswa menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan 
ciri bahasa. 

Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang 
proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu 
pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya (Priyatni, 2014:82). Tujuan penulisan teks 
eksplanasi untuk menjelaskan atau menjawab mengapa sesuatu terjadi. Teks 
eksplanasi memiliki fungsi sosial yang dapat menjelaskan dan menganalisis proses 
muncul dan terjadinya sesuatu (Mahsun, 2014:33). Jadi, pengertian teks eksplanasi 
dalam ruang lingkup penelitian ini adalah siswa harus mampu menyusun teks 
eksplanasi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat.  

Menurut Priyatni (2013:83), teks eksplanasi memiliki struktur isi, yaitu judul, 
pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup. Judul adalah menggambarkan 
fenomena yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum adalah berisi definisi fenomena 
yang dijelaskan, konteks, atau karakteristik umum. Deret penjelas adalah berisi 
penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana terjadi/bagaimana cara 
bekerjanya, syarat kondisi terjadinya. Penutup (simpulan) adalah berisi simpulan atau 
opini penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Ciri bahasa dari teks eksplanasi 
adalah memuat istilah, menggunakan kata hubung sebab-akibat, menjelaskan kondisi, 
dan penggunaan konjungsi. 

Menurut Huda (2014:228), teknik Student Facilitator and Explaining (SFE) 
merupakan teknik yang terdiri dari rangkaian penyajian materi pembelajaran yang 
diawali dengan penjelasan secara terbuka, memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk dapat menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya, dan diakhiri dengan 
penguatan materi oleh guru kepada peserta didik. Teknik ini lebih sering diterapkan 
pada materi pembelajaran dengan topik tentang cahaya dan sifat-sifatnya, gerak bumi 
dan bulan, konduktor, dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut sesuai dengan topik 
pembahasan yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yakni 
menggunakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan 
mengenai fenomena alam. 

Adapun langkah-langkah dari teknik Student Facilitator and Explaining (SFE) 
adalah (1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, (2) guru 
mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran, (3) guru 
memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya,  dengan 
menggunakan bagan atau peta konsep, (4) guru menyimpulkan ide atau pendapat 
siswa, (5) guru menerangkan atau merangkum semua materi yang disajikan saat itu, 
dan (6) penutup (Riyanto, 2014:279). 
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Menurut Huda (2014:229), ada beberapa kelebihan teknik ini, yaitu (1) 
membuat materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret, (2) meningkatkan daya 
serap siswa karena pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi, (3) melatih siswa 
untuk menjadi guru karena siswa diberi kesempatan untuk mengulangi penjelasan 
guru yang telah didengar, (4) memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik 
dalam menjelaskan materi ajar, dan (5) mengetahui kemampuan siswa dalam 
menyampaikan ide atau gagasan. 

Menurut Kesuma, dkk. (2012:04) pendidikan karakter merupakan sebuah 
istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia 
saat ini. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 
supaya dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif 
kepada lingkungannya. Selain itu, pendidikan karakter juga disebut sebagai sebuah 
proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam 
kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang 
tersebut. Pada definisi tersebut, terdapat tiga ide pikiran penting, yaitu (1) proses 
transformasi nilai-nilai, (2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan (3) menjadi 
satu dalam perilaku.  

Terdapat tiga tujuan di dalam pendidikan karakter. Pertama, pendidikan 
karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 
sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah 
proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). Kedua, pendidikan karakter adalah 
mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 
dikembangkan oleh sekolah. Ketiga pendidikan karakter adalah membangun koneksi 
yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 
pendidikan karakter secara bersama. 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2010:80), motivasi dipandang sebagai dorongan 
mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku 
belajar. Motivasi merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk 
bertindak atau melakukan sesuatu, sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan 
daya penggerak psikis di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, 
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar 
itu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaruh motivasi terhadap seseorang 
bergantung dengan seberapa besar motivasi seseorang untuk bertingkat perilaku. 
Dengan motivasi yang besar, seseorang akan melakukan sesuatu pekerjaan dengan 
lebih memusatkan sesuatu pekerjaan dengan lebih memusatkan pada tujuan dan akan 
lebih intensif pada proses pengerjaannya. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 
dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang 
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 
belajar dapat tercapai. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian tentang 
Peningkatan Keterampilan Menyusun Teks Berita dengan Teknik Reportase melalui Model 
Student Facilitator and Explaining pada Siswa Kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 
Pekalongan yang dilakukan oleh Dhita (2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan keterampilan menyusun teks berita dan mengetahui 
perubahan perilaku siswa dan tanggapan siswa setelah mengikuti pembelajaran 
menyusun teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 
explaining. Kedua, penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Menyusun Teks Eksplanasi 
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dengan Menggunakan Teknik Pemetaan Pikiran Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Malang yang 
dilakukan oleh Atina (2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan keterampilan menyusun teks eksplanasi dengan menggunakan teknik 
pemetaan pemikiran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui secara umum hasil 
menyusun teks eksplanasi siswa kelas VII SMP Negeri 8 Malang meningkat dengan 
penggunaan teknik pemetaan pikiran. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dampak penerapan teknik Student Facilitator and Explaining dalam 
menyusun teks eksplanasi siswa MTsN Tunggangri Tulungagung. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah 
siswa kelas VII MTsN Tunggangri. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
lembar observasi, lembar wawancara, dan angket. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan berupa observasi, wawancara, dan angket. Wujud data berupa hasil 
pengamatan, hasil belajar siswa, dan hasil angket dari siswa. Teknik analisis data yang 
digunakan yakni, mendeskripsikan hasil observasi pengamatan di lapangan, hasil 
wawancara dengan guru dan siswa, dan hasil angket dari siswa untuk mengetahui 
dampak peranan teknik Student Facilitator and Explaining pada siswa kelas VII MTsN 
Tunggangri Tulungagung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak Penerapan Teknik SFE terhadap Motivasi Siswa dalam Menyusun 
Teks Eksplanasi 

Pada proses pembelajaran di kelas guru memiliki peran yang besar. Guru 
diharapkan mampu memantau tingkat kesukaran pengalaman belajar dan segera 
membantu mengatasi kesukaran belajar (Dimyati & Mudjiono, 2010:96).  
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini penerapan teknik SFE mampu 
membantu permasalahan belajar siswa dalam kegiatan menyusun teks eksplanasi. 
Penerapan teknik tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyusun 
teks eksplanasi. Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses pembelajaran dengan 
menggunakan teknik SFE memberikan kebebasan siswa baik untuk mengemukakan 
ide/gagasan maupun menanggapi pendapat siswa lainnya, sehingga adanya 
komunikasi antar siswa diperlukan agar proses pembelajaran menjadi optimal. 

Penerapan teknik SFE di hari ke-1 pada pertemuan pertama dilakukan setelah 
siswa mendapatkan materi dari guru. Selanjutnya, guru memberikan instruksi 
mengenai teknik SFE tersebut. Pertama, siswa diminta untuk membentuk kelompok 
yang terdiri dari empat siswa. Kedua, guru meminta siswa untuk menunjuk salah satu 
teman sebagai ketua kelompok. Ketiga, siswa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok 
mendapat arahan dari guru untuk menjadi fasilitator dalam kelompok yang memiliki 
tugas menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan oleh guru. Keempat, guru 
membagikan topik sebagai bahan menyusun teks eksplanasi. Kelima, siswa menyusun 
teks eksplanasi berdasarkan struktur dan ciri bahasa dengan dibantu siswa yang 
berperan sebagai fasilitator. Pada pertemuan kedua penerapan teknik SFE, siswa 
diminta oleh guru untuk membentuk kelompok dengan satu teman yang menjadi 
fasilitator. Di pertemuan kedua ini siswa mempersiapkan hasil menyusun teks 
eksplanasi untuk dipresentasikan dengan dibantu teman yang berperan sebagai 
fasilitator. 

Penerapan teknik SFE di hari ke-2 pada pertemuan pertama dilakukan setelah 
siswa mendapat penjelasan materi dari guru. Selanjutnya, siswa diminta untuk 
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membentuk kelompok. Pemilihan siswa yang berperan sebagai fasilitator dipilih oleh 
guru bahasa Indonesia di kelas VII agar teknik ini dapat berjalan dengan baik, 
sehingga pemilihan siswa yang berperan sebagai fasilitator harus benar-benar mampu 
menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan oleh guru. Guru kemudian 
membagikan topik sebagai bahan menyusun teks eksplanasi siswa. Selanjutnya, siswa 
membuat bagan teks eksplanasi sesuai topik dengan dibantu teman yang berperan 
sebagai fasilitator. Siswa yang berperan sebagai fasilitator tersebut menjelaskan 
kembali materi yang sudah diberikan oleh guru. Ketika siswa membuat bagan teks 
eksplanasi sesuai topik dengan dibantu teman sebagai fasilitator dapat 
mengembangkan imajinasi siswa dan menemukan ide-ide untuk membuat teks 
eksplanasi. Siswa merasa dengan dibantu teman menjadi fasilitator dapat dengan 
mudah bertukar pikiran dan dengan nyaman siswa berdiskusi antar teman sejawat.  

Pada pertemuan kedua hari ke-2 penerapan teknik SFE dilakukan ketika guru 
selesai menjelaskan materi. Siswa diminta kembali untuk membentuk kelompok dan 
dengan dibantu teman yang menjadi fasilitator, siswa menyusun teks eksplanasi 
berdasarkan struktur dan ciri bahasa secara individu berdasarkan bagan yang sudah 
dibuat menjadi teks secara utuh. Siswa merasa senang dengan penerapan teknik ini 
karena siswa menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan imajinasi dan ide-ide, 
sehingga siswa lebih mudah saat menyusun teks eksplanasi. Selain itu, dengan 
dipandu teman yang berperan sebagai fasilitator dapat menjadi motivasi bagi siswa 
yang lain dalam menyusun teks eksplanasi. 

Motivasi dapat muncul dari berbagai sumber (Dimyati & Mudjiono, 2010:80). 
Penerapan dari teknik SFE dapat menjadi motivasi bagi siswa. Sumber motivasi 
tersebut didapatkan dari belajar dengan dibantu siswa berperan sebagai fasilitator. 
Siswa merasa termotivasi dengan belajar berkelompok dan dibantu teman sebagai 
fasilitator. Hal tersebut dikarenakan siswa dapat mudah memahami materi dengan 
teman sejawat yang menjelaskan dan siswa lebih mudah bertukar fikiran, sehingga 
dapat muncul ide/gagasan baru dari siswa tersebut. Motivasi di dalam penerapan 
teknik ini sejalan dengan tujuan dari teknik SFE tersebut. 

Penerapan teknik SFE memiliki tujuan untuk (1) memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengulang penjelasan guru yang telah didengar, (2) memacu 
motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam memahami materi ajar, dan (3) 
mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat dari Dhita (2011) dalam hasil penelitian skripsinya yang 
menyatakan bahwa dengan diterapkan teknik SFE ini siswa mampu mengembangkan 
materi yang diberikan guru, lalu mampu menjelaskan materi-materi tersebut (menjadi 
narasumber) dengan baik bagi siswa yang lain sehingga proses pembelajaran siswa 
dapat berjalan dengan baik dan hasil nilai yang diperoleh siswa dapat meningkat. 

 
Dampak Penerapan Teknik SFE pada Pengembangan Karakter Siswa 

Penerapan teknik SFE ternyata memiliki manfaat dapat mengembangkan 
karakter siswa. Sekolah salah satu sarana pembentukan karakter dalam lingkup 
pendidikan. Pendidikan karakter dapat sebagai sarana demi terwujudnya karakter 
siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kesuma dkk, bahwa tujuan pendidikan 
karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu, 
sehingga terwujud dalam perilaku anak (Kesuma, dkk., 2012:09). Karakter yang 
terbentuk di sini adalah siswa lebih dapat memiliki rasa tanggung jawab, saling 
menghargai, bekerja sama dan percaya diri. Siswa saat proses pembelajaran dengan 
teknik SFE tersebut ketika teman menjadi fasilitator dapat menjadi pengalaman yang 
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menarik. Hal tersebut dikarenakan siswa yang berperan sebagai fasilitator dapat 
memiliki tanggung jawab kepada anggota kelompok dan siswa dapat belajar dalam 
berorganisasi. Berorganisasi di sini maksudnya siswa harus dapat memecahkan 
masalah yang ada di dalam kelompok sehingga permasalahan tersebut dapat 
terselesaikan dengan baik.  

Siswa yang berperan sebagai fasilitator juga dapat belajar menjadi pemimpin 
dalam kelompoknya, walaupun masih dalam taraf kelompok kecil siswa merasa 
senang diberikan kesempatan untuk berperan seperti guru dengan menjelaskan 
kembali materi yang sudah disampaikan. Sementara itu, untuk siswa lain yang tidak 
berperan sebagai fasilitator dapat memiliki rasa saling menghargai antar siswa. Saat 
berdiskusi dengan dipandu teman fasilitator siswa mengungkapkan ide-ide dan 
gagasan yang berbeda-beda yang kemudian antar siswa bertukar pikiran mengenai 
tanggapan mereka. Saat mengungkapkan tanggapan tersebut siswa dapat belajar cara 
menghargai teman yang lain, sehingga siswa tidak egois dan dapat memiliki rasa 
toleransi antarsesama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan siswa 
melalui angket yang sudah diisi sebagai berikut. 

 
Siswa  DR  :―Menjadi lebih bertanggung jawab dengan kelompok 

dan dapat bertukar pikiran dengan teman-teman.‖ 
Siswa NR :―Saya bisa belajar bersama teman, menghargai pendapat 

teman dan bisa belajar tentang berorganisasi.‖ 
 
Berdasarkan pendapat dari kedua siswa tersebut, manfaat belajar dengan cara 

berkelompok dan teman sebagai fasilitator dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab 
dan saling menghargai antarsesama. Hal tersebut sependapat dengan Huda 
(2014:229) menyatakan bahwa kelebihan dari teknik SFE dapat memacu motivasi 
siswa untuk menjadi yang terbaik. Perubahan sikap yang ditunjukkan siswa tersebut 
dapat sebagai pengembangan karakter yang dialami siswa. Siswa yang sebelumnya 
memiliki rasa kurang peduli antarsesama, setelah melakukan proses pembelajaran 
dengan menerapkan teknik SFE ini siswa dapat memiliki sedikit rasa saling 
menghargai. Jadi, ternyata teknik SFE ini juga dapat memiliki manfaat untuk 
pengembangan karakter di dalam suatu kelompok. 

Setelah siswa mengalami perubahan karakter ketika di dalam kelompok saat 
proses pembelajaran. Siswa juga mengalami sedikit perubahan dalam hal percaya diri. 
Teknik SFE dalam penerapannya di akhir pembelajaran guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Di 
kegiatan ini siswa dituntut aktif dalam melaksanakan presentasi. Di hari ke-1 ketika 
guru meminta siswa untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas masih 
malu-malu. Hal tersebut terlihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa 
ketika siswa diminta oleh guru untuk menyampaikan ide dan menjelaskan hasil 
pekerjaannya di depan kelas, terdapat sebagian siswa yang masih terlihat malu-malu 
dan sulit. Tidak sedikit siswa yang tidak menanggapi atau memberikan umpan balik 
atas hasil presentasi temannya karena siswa masih bingung dan masih menyesuaikan 
diri dengan teknik yang diterapkan oleh guru.  

Di hari ke-2 sedikit demi sedikit siswa terbiasa dengan penggunaan teknik 
SFE dan terdapat perubahan positif dengan siswa memiliki percaya diri dalam 
menyampaikan hasil pekerjaannya. Siswa antusias dan tidak malu-malu untuk 
menyampaikan ide/gagasan dengan baik dalam memberikan tanggapan mengenai 
teks eksplanasi. Oleh karena itu, dapat terlihat terjalinnya interaksi yang lebih optimal 
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baik antarsiswa maupun siswa dengan guru. Hal tersebut terjadi karena saat proses 
pembelajaran guru sudah melakukan perbaikan dari kekurangan yang terjadi di hari 
ke-1 sehingga penerapan teknik SFE di hari ke-2 dapat berjalan dengan baik. Dengan 
demikian, manfaat dari teknik SFE tersebut dapat sebagai sarana pengembangan 
karakter siswa. Selain itu, prestasi siswa juga dapat meningkat. Perubahan yang 
terlihat pada siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penerapan teknik SFE tersebut dapat membantu memudahkan siswa dalam 
menentukan ide-ide dan informasi secara tepat dengan dibantu teman yang berperan 
sebagai fasilitator. Teknik SFE dapat mendorong siswa berlatih secara mandiri. Siswa 
diajarkan untuk dapat memecahkan masalah dan mencari solusi dari permasalahan 
tersebut. Siswa yang berperan sebagai fasilitator bisa mendapat pengalaman menjadi 
guru bagi teman-teman yang lain. Siswa tersebut mendapat kesempatan menjelaskan 
kembali materi yang sudah disampaikan guru kepada teman-teman yang lain. Hal 
tersebut merupakan suatu penghargaan bagi siswa yang berperan sebagai fasilitator 
dapat membantu teman yang lain dan memandu diskusi, sedangkan siswa yang lain 
dengan dibantu teman fasilitator dapat membantu dalam menyusun teks eksplanasi. 
Siswa merasa senang dan nyaman ketika teman sendiri yang menjadi fasilitator dan 
dapat menjelaskan kembali materi yang disampaikan guru dengan bahasa teman 
sendiri, sehingga muncul ide-ide baru sebagai bahan menyusun teks eksplanasi. Jadi, 
pemilihan teknik SFE dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menyusun teks eksplanasi merupakan pilihan yang tepat. Setelah diterapkan 
pembelajaran menyusun teks eksplanasi dengan menggunakan teknik SFE mengalami 
peningkatan.  

 
Dampak Penerapan Teknik SFE Memperlancar Menemukan Ide dalam 
Menyusun Teks Eksplanasi 

Penerapan teknik SFE juga memiliki pengaruh terhadap kegiatan proses 
menyusun teks eksplanasi siswa. Penerapan teknik SFE ini berpusat pada siswa, 
artinya siswa diberi kesempatan menjadi fasilitator untuk menjelaskan kembali materi 
yang sudah disampaikan guru (Huda, 2014:228). Dalam penelitian ini, kegiatan proses 
menyusun teks eksplanasi dilakukan secara berkelompok dengan dipandu satu siswa 
yang berperan sebagai fasilitator, tetapi untuk mengembangkan tulisan teks eksplanasi 
secara utuh dilakukan secara individu. Saat sebelum siswa menyusun teks eksplanasi 
secara utuh, mereka mendapat penjelasan kembali tentang materi teks eksplanasi yang 
disampaikan oleh teman yang berperan sebagai fasilitator dengan bahasa mereka 
masing-masing. Dengan kegiatan penyampaian materi kembali oleh teman yang 
berperan sebagai fasilitator dapat lebih mudah dipahami oleh siswa, karena 
menggunakan bahasa mereka sendiri yang dapat dimengerti oleh siswa yang lain. 

Setelah mendapat penjelasan materi dari siswa yang berperan sebagai 
fasilitator, siswa secara individu menyusun teks eksplanasi sesuai dengan topik yang 
sudah dipilih. Siswa merasa senang dengan dipandu siswa yang berperan sebagai 
fasilitator, hal tersebut dikarenakan dapat membantu siswa dalam memperlancar 
menemukan ide-ide dengan mudah. Selain itu, siswa merasa terbantu dengan teman 
yang menjadi fasilitator saat menemukan ide karena siswa dapat bertukar pikiran dan 
pendapat. Kemudahan siswa dalam menemukan ide dengan dibantu teman yang 
berperan sebagai fasilitator tersebut juga dinyatakan dalam angket yang ditulis oleh 
siswa. Berikut pernyataan siswa yang diperoleh dari angket yang sudah diisi. 

 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

324 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Siswa AD :―Iya, teman yang menjadi fasilitator dalam 
berkelompok dapat membantu dalam menyusun teks 
eksplanasi.‖ 

Siswa DR :―Iya, karena dengan berkelompok mendapat ide-ide 
baru dari teman.‖ 

Siswa FB :―Iya, karena berkelompok sangat mudah untuk 
mengerjakan tugas sebab bisa bertukar pikiran pada 
teman sekelompok.‖ 

 
Berdasarkan pernyataan siswa tersebut dapat diketahui bahwa penerapan 

teknik SFE dalam kegiatan menyusun teks eksplanasi dapat mempermudah siswa 
dalam menemukan ide-ide. Hal tersebut sependapat dengan Huda (2014:229) bahwa 
teknik SFE dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menemukan ide atau gagasan. 
Nilai pada aspek keruntutan pemaparan dapat diketahui mengalami peningkatan 
dikarenakan siswa dapat menemukan ide-ide dengan mudah, sehingga ketika 
menyusun teks eksplanasi secara utuh siswa runtut dan sesuai dengan struktur teks 
eksplanasi. Jadi, penerapan teknik SFE ini lebih mudah digunakan bagi siswa saat 
sebelum menyusun teks eksplanasi secara utuh, karena dengan dibantu teman yang 
berperan sebagai fasilitator dapat memperlancar siswa yang lain dalam menemukan 
ide, kemudian siswa secara individu dapat menuangkan gagasannya dalam bentuk 
teks eksplanasi secara utuh. 
 
Dampak Penerapan Teknik SFE Memperlancar Menuangkan Gagasan dalam 
Menyusun Teks Eksplanasi 

Penerapan teknik SFE, selain dapat memperlancar siswa dalam menemukan 
ide, juga dapat mempermudah menuangkan gagasannya dengan baik. Hal tersebut 
dikarenakan siswa merasa mudah saat menemukan ide awal sebelum menyusun teks 
eksplanasi, dan ketika menuangkan gagasan menjadi teks eksplanasi secara utuh dapat 
dilakukan dengan baik. Hal itu, dapat dilihat dari kalimat yang dibuat siswa sudah 
sesuai atau belum sesuai, serta penggunaan EYD dan tanda baca. Berdasarkan hasil 
yang diperoleh dalam setiap siklus menunjukkan hari ke-1 siswa masih merasa 
kesulitan dalam membuat kalimat, dikarenakan materi yang diperoleh kurang 
maksimal sehingga siswa masih merasa kebingungan. Selain itu, siswa juga masih 
banyak melakukan kesalahan dalam penggunaan EYD dan tanda baca. Hal tersebut 
dapat diketahui banyak siswa yang masih menyusun kata dengan disingkat, misalnya 
kata yang disingkat yg saat kegiatan menyusun teks eksplanasi dan penggunaan tanda 
baca yang belum sesuai menjadikan kalimat tersebut kurang baik sehingga ketika 
siswa menuangkan gagasannya dalam bentuk kalimat menjadi kurang tepat. 

Perubahan tema yang dilakukan oleh guru di hari ke-1 dengan hari ke-2. Hal 
itu mempermudah siswa dalam menyusun teks eksplanasi. Selanjutnya, siswa secara 
individu dibantu teman yang berperan sebagai fasilitator menuangkan gagasannya 
menjadi teks eksplanasi secara utuh. Berdasarkan hasil di hari ke-2 nilai menyusun 
teks eksplanasi siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan siswa dapat 
memahami dengan mudah cara menyusun teks eksplanasi dengan kalimat dan tanda 
baca yang tepat, sehingga siswa ketika menuangkan gagasannya menjadi teks 
eksplanasi yang utuh dapat sesuai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dhita (2011) 
dalam skirpsinya mengungkapkan bahwa teknik SFE dapat mempermudah siswa 
dalam menuangkan gagasan dengan baik, dan menganggap kegiatan menyusun bukan 
sesuatu yang membosankan. Jadi, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

325 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

dapat diketahui teknik SFE dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam 
menuangkan gagasan dan menyusun teks eksplanasi dengan baik sesuai struktur dan 
ciri bahasa dari teks eksplanasi. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan teknik SFE dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa untuk (1) 
menggali ide dan menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan ciri bahasa, (2) 
dapat mengembangkan karakter yang meliputi rasa tanggung jawab, saling 
menghargai, bekerja sama dan percaya diri, (3) dapat menjadi motivasi bagi siswa 
dalam menyusun teks eksplanasi, dan (4) dapat membantu siswa dalam menemukan 
ide dan mempermudah siswa dalam menuangkan gagasannya menjadi teks eksplanasi 
secara utuh. Penerapan teknik SFE yang dilakukan dalam penelitian ini saat 
menyusun teks eksplanasi juga dapat membantu siswa dalam memahami materi 
tentang teks eksplanasi dan mempermudah siswa dalam menyusun teks eksplanasi, 
sehingga nilai belajar yang diperoleh siswa dalam menyusun teks eksplanasi dapat 
meningkat. 
 Secara teoretis disarankan bagi peneliti yang lain supaya dapat melakukan 
penelitian lebih mendalam terhadap dampak penerapan teknik Student Facilitator and 
Explaining. Bagi peneliti selanjutnya disarankan supaya dapat melakukan penelitian 
mengenai dampak penerapan teknik Student Facilitator and Explaining terhadap teks 
yang lain. Secara praktis disarankan bagi para akademisi terus melakukan penelitian 
mengenai teknik-teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa. Hal 
tersebut dikarenakan dalam praktiknya setiap teknik yang digunakan pasti akan 
memiliki dampak yang positif bagi guru dan siswa. Tentu saja, setiap teknik akan 
memiliki dampak yang berbeda, sehingga hal tersebut menjadi suatu kajian yang 
menarik dengan melihat dampak dari teknik yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. 
 
 
DAFTAR RUJUKAN 

Abidin, Yunus. 2013. Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter. Bandung: Refika 
Aditama. 

Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

Atina Nurma. 2015. Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi dengan 
Menggunakan Metode Pemetaan Pikiran Siswa Kelas VII SMP Negeri Malang 
(Skripsi). Malang: Universitas Negeri Malang. 

Dhita Setyana. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Teknik 
Reportase melalui Model Student Facilitator and Explaining pada Siswa Kelas VIII E 
SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan (Skripsi). Semarang: Universitas Negeri 
Semarang. 

Dimyati, dan Mudjiono. 2010. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2013. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

Hasibuan, J.J dan Moedjiono. 2012. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

326 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Huda, Miftahul. 2014. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 

_____________. 2015. Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 

Kesuma, Dharma dkk. 2012. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. 
Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Mahsun. 2014. Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 

Marhijanto, Bambang. 2010. Buku Pintar Bahasa Indonesia untuk SMP. Surabaya: 
Gitamedia Press. 

Nurudin. 2012. Dasar-Dasar Penulisan. Malang: UMM Press. 

Priyatni, Endah Tri. 2014. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikul 

Riyanto, Yatim. 2014. Paradigma Baru Pembelajaran sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 
Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. Jakarta: Prenadamedia 
Group. 

Saddhono, Kundharu dan Slamet. 2014. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia: 
Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sanjaya, Wina. 2013. Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Trianto. 2015. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual. Jakarta: 
Prenadamedia Group. 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

327 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

PENERAPAN MODEL ROA-C UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN MENCERITAKAN 

KEMBALI ISI CERITA RAKYAT (HIKAYAT) 
 

Reza Fahlevi 
Universitas Negeri Malang 

Surel: rezafahlevicibro@gmail.com 
 

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Model Roa-C 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menceritakan kembali sis cerita 
rakyat (Hikayat). Model ini adalah model yang diadaptasi dari model pembelajaran 
langsung dengan berbasis pendekatan multiple intelegency dalam penerapannya yang 
menggunakan budaya masyarakat agar dapat menumbuhkan minat siswa dalam 
proses pembelajaran. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
Tujuan deskriptif kualitatif sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan kajian. 
Data dikumpulkan dan diklarifikasi yang selanjutnya dianalisis menurut kriteria 
yang sudah ditetapkan. Hasil kajian ini menunjukan Model Roa-C dapat diterapkan 
dalam proses pembelajarannya oleh guru melalui langkah-langkah 
pembelajarannya.  
Kata Kunci : model roa-c, kemampuan siswa, hikayat 

 
Pembelajaran Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. 

Berbagai Model, pendekatan, strategi, pembelajaran dan media pembelajaran Bahasa 
Indonesia yang inovatif dan variatif mulai diterapkan oleh guru Bahasa Indonesia. 
Tujuan adanya perubahan pola pembelajaran tersebut adalah dalam rangka 
pencapaian kompetensi siswa dalam bidang-bidang Keterampilan berbahasa 
Indonesia.  

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 
mempengaruhi. Keempat keterampilan berbahasa tersebut adalah membaca, menulis, 
berbicara, dan menyimak. Salah satu keterampilan berbahasa yaitu berbicara. 
Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang dipergunakan 
untuk berkomunikasi secara langsung dan secara tatap muka dengan orang lain. 
Secara langsung berbicara adalah bentuk komunikasi yang kita lakukan melalui bahasa 
lisan. Hanya saja berbicara memerlukan proses dan tahapan tertentu sehingga 
menghasilkan sebuah bahasa lisan yang menarik untuk didengarkan.    

Chaney (Kayi, 2006:1) mendefinisikan speaking is the processof building and sharing 
meaning throught theuse of verbal andnon verbal symbols, invariety of contexts, yang artinya 
berbicara adalah proses menyampaikan berbagai maksud dan tujuan secara lisan dan 
tanpa memakai simbol – simbol dalam berbagai hal. Menurut Hayriye Kayi pula bahwa 
speaking is a crucial part of second language learning and teaching yang artinya berbicara 
merupakan suatu bagian dari pembelajaran berbahasa dan kegiatan mengajar. 

Sejalan dengan tuntutan Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 untuk jenjang SMA 
yaitu KD 4. 15 Menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang didengar dan 
dibaca. Melalui penguasaan kemampuan berbicara siswa akan mampu 
mengekspresikan perasaannya secara cerdas sesuai dengan konteks dan situasi pada 
saat ia sedang berbicara. Kemampuan berbicara diperoleh lewat komunikasi dalam 
keluarga dan juga dikembangkan secara sistematis di dalam pembelajaran formal 
disekolah. Peningkatan kemampuan berbicara di sekolah dimaksudkan agar siswa 
mampu memahami pembicaraan orang lain baik secara langsung maupun lewat 
media misalnya radio, televisi, dan pita rekaman (kaset) ataupun lewat telepon. 
Tujuan lain dari berbicara adalah agar siswa mampu memahami dan meningkatkan 
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pikiran dan perasaan mereka dalam berbicara. Dengan demikian kemampuan mereka 
dalam berbicara akan meningkat. Menurut Handini dan Puspitasari (2012: 196), 
keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk memproduksi arus sistem bunyi 
artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada 
orang lain. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berbicara meliputi : 1) 
ketepatan isi cerita, 2) lafal/intonasi, 3) kelancaran. 

Rendahnya keterampilan siswa menceritakan kembali dapat disebabkan oleh 
berbagai faktor.  Permasalahan tersebut antara lain: (1) menunjukkan sikap kurang 
berminat saat proses pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang 
tidak memperhatikan saat guru menjelaskan; (2) rendahnya tingkat partisipasi aktif 
siswa dalam pembelajaran; (3) iklim pembelajaran masih bersifat teacher centered dan 
(4) kurangnya pemanfaatan media serta penerapan media pembelajaran yang tidak 
sesuai demi keterampilan siswa dalam menceritakan kembali, guru yang ideal 
senantiasa berupaya dengan berbagai bstrategi, termasuk diantaranya ialah dengan 
menggunakan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

Dalam tesisnya yang berjudul untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui 
media gambar, sukatmi (2009) menyebutkan bahwa Kekurangmampuan siswa dalam 
mengungkapkan kembali isi cerita umumnya disebabkan karena daya imajinasi siswa 
untuk menangkap penjelasan guru secara menyeluruh masih rendah. Sehingga cerita 
yang disampaikan guru tidak dapat diceritakan kembali sepenuhnya oleh siswa. 
Selanjutnya dalam penelitian tersebut, guru diminta secara terbuka untuk 
mengungkapkan permasalahan yang dihadapi yang didasarkan pada pengalamannya 
selama ini. Uraian hasil dialog guru dengan peneliti berasal dari guru dan juga dari 
siswa itu sendiri. Dari pernyataan yang disampaikan guru dalam dialog diketahui 
bahwa sulitnya siswa dalam berbicara atau bercerita di depan kelas menjadi salah satu 
permasalahan. Adapun anggapan dari sebagian siswa bahwa terampil berbicara itu 
tidak begitu penting dan juga tidak begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat, menjadi salah satu faktor ketidaktertarikan siswa untuk mendalami 
pembelajaran berbicara. Pendapat atau anggapan ini harus segera diluruskan karena 
kalau tidak akan berakibat kurangnya minat siswa untuk belajar berbicara atau 
bercerita yang berujung pada sulitnya berkomunikasi secara lisan.. Hal itu tentu akan 
berdampak pada perkembangan kognitif, psikomotorik, atau efektifnya.        

Rendahnya kemampuan siswa dalam menceritakan kembali dapat terlihat 
pada penelitian Nurul Aini (2009) dengan judul ―Peningkatan Keterampilan Menceritakan 
Kembali Cerita Anak melalui Teknik Story Telling dengan Media Flash Card pada Siswa Kelas 
VII-C SMP Islam Sudirman Sumowono Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009‖ 
menyebutkan bahwa Faktor penyebab rendahnya keterampilan tersebut terdiri atas 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari siswa, sedangkan faktor 
eksternal berasal dari metode yang digunakan guru dalam pembelajaran serta 
minimnya ketersediaan media pembelajaran di sekolah 

Keadaan yang demikian sudah tentu akan menimbulkan kesukaran bagi guru 
dan rasa tidak minat siswa yang dapat berakibat kepada proses pengajaran dan 
pembelajaran menceritakan kembali  tidak menjadi berkesan bagi siswa. Oleh sebab 
itu untuk mewujudkan pembelajaran menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) 
harus didukung oleh proses pembelajaran yang berkesan dalam arti tenang dan 
menyenangkan siswa sehingga dapat memancing nafsu belajarnya. Proses 
pembalajaran yang demikian itu harus disiasati dengan benar, salah satunya dengan 
cara memperlakukan siswa sesuai dengan tuntutan model yang digunakan.  
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Salah satu Model pembelajaran yang berkesan dan dapat mengembangkan 
kreativitas berfikir siswa adalah Model Roa-C. Model Roa-C adalah Penggubahan 
bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan disekitar momen belajar. Interaksi-
interaksi ini mengubah kemampuan bakat alamiah siswa menjadi sebuah peranan 
yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Mereka secara aktif 
menggunakan pikiran, baik untuk menemukan kepercayaan diri dalam bercerita 
dengan eksfresi, gerak-gerik, intonasi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan 
apa yang baru mereka pelajari melalui budaya yang mereka ketahui dalam 
penyampaian cerita tersebut. Dengan model belajar aktif ini siswa dapat merasakan 
suasana belajar yang menyenangkan dan tentunya tidak membosankan, sehingga 
siswa dapat menyalurkan semua potensi yang dimiliki.  

Dalam konteks yang demikian, diperlukan model pembelajaran yang inovatif 
dan kreatif sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan aktif, efektif dan 
menyenangkan. Berdasarkan permasalahan diatas, model yang dimaksud adalah 
model  Roa C, ditekankan kepada siswa untuk dapat belajar efektif dengan 
menggunakan kecerdasan sebagai acuan berfikir sehingga siswa dapat memperoleh 
manfaat atau hal-hal yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Pearson (2007: 9) 
menyatakan itu semua berbeda, sebagian besar karena kita semua memiliki kombinasi 
yang berbeda dari kecerdasan. McCoog (2010:1) Menyatakan Pada tahun 1983, 
Howard Gardner sama-sama merevolusi cara kita melihat kecerdasan dengan 
pengenalan kecerdasan ganda (MI).  Awalnya terdaftar tujuh kecerdasan: linguistik, 
logis-matematis, spasial, musikal, kinestetik-jasmani, interpersonal, dan intrapersonal. 
Sejak itu, ia telah memperluas daftar untuk delapan  dan kesembilan dengan 
menambahkan naturalistik dan eksistensialis. Kecerdasan selalu berkaitan dengan 
kepemilikan pengetahuan, serta kemampuan dalam menerapkan pengetahuan itu 
dalam kehidupan sehari-hari (River, 2004). 

Model Roa-C membuat siswa dapat mengekspresikan pikiran, suasana dan 
perasaan mereka. Sehingga mereka dapat memaksimalkan kemampuan/potensi 
mereka. Selain itu, dalam model ini tercipta suasana yang harmonis antara guru 
dengan siswa karena model Roa-C menekankan pengajar sebagai komunikator, 
sehingga siswa dapat meningkatkan daya ingat mereka terhadap pelajaran termasuk 
pelajaran menceritakan kembali isi cerita rakyat (Hikayat). Prey Katz (dalam 
Sardiman, 2011:143-144) menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, 
sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihan, motivator sebagai pemberi inspirasi 
dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-
nilai, dan sebagai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Perancangan 
pembelajaran yang dinamis dengan langkah-langkah (Kegiatan Pendahuluan, 
Pemodelan oleh guru,  Berlatih di bawah bimbingan guru, Penampilan hasil kinerja 
dan refleksi).  
 
HAKIKAT MODEL PEMBELAJARAN ROA-C 

Model ROA-C adalah sebuah model yang berasal dari dua campuran bahasa 
yaitu bahasa gayo ―Roa‖ dan bahasa Inggris ―C‖ yang bermakna Culture Consolation 
yang dikembangkan melalui model interaksi langsung dengan didasarkan kepada 
penggunaan budaya masyarakat daerah dalam menunjang pembelajaran agar 
mengasyikan, menghindari pembelajaran yang membosankan, dan selalu melihat 
multiple intelegency yang membuat siswa merasa nyaman mengalaminya dalam 
berlatih terbimibing dan mendemonstrasikan.  
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LANDASAN TEORETIS MODEL ROA-C 
Sebuah Model pembelajaran tentu tidak lepas dari landasan, baik landasan 

filosofis dan teoretis. Landsan filosofis model Roa-C sama dengan model 
pembelajaran langsung, karena model Roa-C berasal dari model tersebut yang 
diadaptasi dengan pemakaian budaya masyarakat setempat 

Menurut Arends (Trianto, 2011 : 29) Pembelajaran Langsung adalah ―Salah 
satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar 
siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif  (pengetahuan tentang sesuatu) 
dan pengetahuan prosedural (pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan 
sesuatu) yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang 
bertahap, selangkah demi selangkah‖ 

Selain menggunakan pendekatan pembelajaran langsung model Roa-C juga 
menggunakan budaya masyarakat daerah. Penggunaan budaya masyarakat sangat 
jarang digunakan dalam praktik pembelajaran karena biasanya hanya ditampilkan 
pada saat  tertentu ketika masyarakat merayakan adat istiadat dalam memperingati 
suatu peristiwa seperti acara pernikahan, ulang tahun kota, atau acara sakral 
bermuatan keagamaan dan lain-lain. Namun, model Roa C mengembangkannya 
menjadi bagian dari proses pembelajaran. Model Roa C mengadaptasi dari 
kebudayaan masyarakat berlandaskan kepada minat siswa. Ketercapaian kompetensi 
yang dimiliki siswa dalam pembelajaran bergantung pada minat siswa terhadap materi 
tersebut melalui sebuah langkah-langkah pembelajaran yang mengasyikan seperti 
memasukan unsur budaya aceh berupa hikayat, wayang dan didong dalam 
penyampaian cerita fable, dongeng, legenda, pantun, cerpen atau sejenisnya melalui 
peragaan dan pelafalan. 

Berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan unsur budaya dalam 
penyampaianya, maka praktiknya juga memerlukan latihan khusus, latihan itu dapat 
berupa pelatihan budaya yang digemari oleh setiap individu masing-masing dalam 
menyampaikan cerita tertentu. Peran guru sangat diperlukan dalam hal ini, karena 
harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa berupa 
kecerdasan dalam membimbing pelatihannya untuk mengembangkan penggunaan 
budayanya dalam bercerita.  

Kecerdasan yang dimiliki oleh individu tertentu akan berbeda dengan 
kecerdasan yang dimiliki individu lainnya, hal ini sering disebut sebagai kecerdasan 
jamak. Disebut dengan kecerdasan jamak adalah berbagai keterampilan dan bakat 
yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembelajaran 
(fleetham). Menurut wendy L osttroff (Alamsyah dan andi 2016:10) diperkirakan 
terdapat sekitar 12.000.000.000 neuron bergabung membentuk otak manusia. Jika 
neuron-neuron ini saling berinteraksi dan terhubung satu dengan lainnya, maka 
koneksinya menjadi tak terbatas. Koneksi yang tak terbatas, adalah potensialisasi 
fungsi untuk memaksimalkan kinerja otak, maka otak seperti ungkapan Dilip Mukerja 
memungkinkan seorang menjadi jenius namun dengan syarat sepanjang fungsi otak 
sehat secara medis. Bagaimana kinerja otak dalam merespons proses belajarnya 
sangat spesifik berbeda pada setiap orang. Barbara Prashing ahli gaya belajar 
menyebut kinerja otak saat merespons proses belajar disebut sebagai gaya belajar, 
sementara, Bobby Depotter, penemu teori Quantum Teaching menyebut sebagai 
modalitas belajar (Learning modality). 

Gaya belajar dan modalitas belajar adalah representasi fungsi otak saat proses 
informasi berlangsung. Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, mengklasifikasikan dua 
kategori utama tentang bagaimana kita belajar. Pertama, bagaimana kita menyerap 
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informasi dengan mudah (modalitas). Kedua, cara kita mengatur dan mengolah 
informasi tersebut (dominasi otak). Intinya gaya belajar adalah kombinasi dari 
bagaimana menyerap, lalu mengatur, dan mengolah informasi. 

 Gardner (2007: 15) menemukan delapan macam kecerdasan jamak yang 
terdapat dalam dominasi otak, yakni: (1) kecerdasan verbal-linguistik; (2) Logis-
matematik; (3) visual-spasial; (4) berirama-musik; (5) jasmaniah-kinstetik; (6) 
interpersonal; (7) Intrapersonal; dan (8) naturalistic. 

Dalam menggunakan model Roa C seorang guru harus lah memperhatikan 
bagaimana masing-masing kecerdasan siswa dalam pemercepatan penggunaan budaya 
masyarakat daerah dalam bercerita. Hal ini akan memberi dampak yang signifikan 
terhadap minat mereka dalam belajar apabila difokuskan melalui kecerdasan masing-
masing dalam mengembangkan-nya. Misalnya individu yang menggunakan 
kecerdasan intrapersonal dapat menggunakan budaya jepang yaitu teater kabuki yang 
memerlukan banyak peran dalam penampilannya, maka kecerdasan intrapersonalnya 
akan lebih berkembang jika memiliki teman peran, begitu juga dengan individu yang 
memiliki kecerdasan kinestetik dan music dapat menggunakan budaya gayo yaitu 
didong dalam menyampaikan materinya. 
 
TUJUAN MODEL ROA-C 
 Model Roa-C adalah adaptasi dari model pembelajaran langsung yang telah 
dilaksanakan dalam pembelajaran. Berikut ini adalah tujuan model Roa-C secara rinci. 

1) Membantu siswa untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran 
secara efektif supaya si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin 
disampaikan oleh si pembicara. 

2) Membantu siswa untuk percaya diri dalam mempresentasikan sesuatu secara 
menarik, penuh persuasif dan meyakinkan. 

3) Membantu siswa untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 
menyenangkan dan 

4) Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan 
menceritakan kembali untuk menyampaikan informasi terhadap teks yang 
telah dibaca. 
 

KARAKTERISTIK MODEL ROA-C 
 Model pembelajaran Roa-C yang merupakan adaptasi dari model 
pembelajaran langsung berbeda dengan model pembelajaran yang lain. Perbedaan 
tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dapat ditekankan pada proses 
individu, dan kerjasama dalam kelompok. Karakteristik pembelajaran langsung 
meliputi: 1) Transformasi dan keterampilan secara langsung, 2) pembelajaran 
berorientasi pada tujuan tertentu, 3) materi pembelajaran yang telah terstruktur,  4) 
Lingkungan belajar yang telah terstruktur, dan 5) distruktur oleh guru. (Joyce and 
Weil : 2016) 
 Pertama, Transformasi dan keterampilan secara langsung yaitu salah satu 
tujuan pembelajaran yang penting dari setiap mata pelajaran di sekolah ialah 
memperoleh informasi dan keterampilan-keterampilan dasar. Sebelum siswa 
mempelajari informasi dan keterampilan lanjut, mereka harus berlatih dahulu 
menguasai informasi dan keterampilan dasar. Kedua, Pembelajaran berorientasi pada 
tujuan tertentu perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Ketiga, materi 
pembelajaran yang telah terstruktur dari proses menelaah menuju proses 
menceritakan dan seterusnya. Keempat Lingkungan Belajar, model ini menuntut 
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pengelolaan kelas yang unik, menarik dan mempertahankan perhatian siswa dari awal 
sampai selesainya proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang juga perlu perhatian 
ialah mengatur tempo pembelajaran, kelancaran alur pembelajaran, mempertahankan 
ketertiban dan peserta siswa, dan menangani dengan cepat penyimpangan-
penyimpangan tingkah laku siswa. 5) Distruktur oleh guru, guru memberikan peraga 
tingkah laku dengan benar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. 
Guru juga memberikan pelatihan singkat dan frekuensi yang tidak berlebihan dan 
menggunakan latihan lanjutan guna siswa benar-benar menguasai keterampilan. 
Namun model pembelajaran langsung tidak akan menyenangkan siswa dalam 
tumbuhnya minat belajar, maka model Roa-C memberikan dua karekteristik 
tambahan yaitu 1) menerapkan pendekatan multiple intelegency terhadap masing-masing 
siswa dan 2) menggunakan budaya masyarakat sebagai media belajar tersebut. 
 
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MODEL BERTUKAR TUGAS 

Model pembelajaran Roa-C memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah, 
1) dapat membimbing siswa ke arah berfikir yang memotivasi minat mereka belajar, 
2) Roa-C lebih melibatkan siswa, saat proses pembelajaran perhatian siswa dapat 
dipusatkan kepada hal-hal yang penting untuk dipelajari dan dipahami, 3) 
mengedepankan kecerdasan masing-masing siswa guna pemercepatan pemeblajaran, 
4) kegiatan belajar mengajar akan lebih nyaman dan menyenangkan, 5) Roa-C 
memaksa guru untuk selalu berfikir kreatif tiap harinya untuk kesuksesan 
pembelajaran, dan 6) pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau 
dimengerti dengan serangkaian aksi yang dilakukan bersama-sama. 
 Kekurangan model pembelajaran Roa-C, meliputi 1) Model ini memerlukan 
kesiapan dan perencanaan yang matang dan waktu yang panjang dalam 
pelaksanaanya, 2) memerlukan fasilitas yang mungkin sulit didapatkan untuk 
keberhasilan pembelajaran, 3) memerlukan kreativitas tinggi dari  guru dan siswa, 4) 
model ini memerlukan keterampilan guru guna menunjang pembelajaran yang efektif, 
5) memerlukan kesabaran dan keseriusan tinggi dalam pelaksanaanya agar 
membuahkan hasil.  
 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 
 Model Roa-C dapat diaplikasikan dalam pembelajaran individu,  kerjasama 
dengan pasangan atau kerjasama kelompok. Selain itu, model ini juga dikhususkan 
untuk keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara  yang dimaksud adalah 
berbicara untuk menyampaikan informasi, menceritakan ulang dan mengajak kepada 
suatu hal melalui lisan. Dengan demikian, dapat dipastikan suasana kelas akan 
menjadi menyenangkan. Oleh karena itu, model pembelajaran ini efektif digunakan 
pada kondisi siswa yang relatif kondusif. Kondusif yang dimaksud adalah tidak 
banyak melakukan kegiatan berbicara dan tindakan lain selain yang diinstruksikan 
oleh guru. Jika subjek siswa yang kondusif sulit untuk ditemukan, maka alternatif 
untuk dapat menggunakan model ini adalah terletak pada guru. Guru harus bisa 
mengondisikan siswa serta mengamati keseluruhan kegiatan pembelajaran. 
 Model Roa-C adalah model yang memerlukan sarana penunjang dalam 
pelaksanaanya tergantung dari budaya daerah/masyarakat yang digunakan oleh siswa 
dalam proses menceritakan kembali. Oleh karena itu, sarana yang digunakan sama 
sekali tidak menggunakan alat elektronik. Dengan keadaan demikian, sarana yang 
dibutuhkan adalah teks,  alat-alat yang digunakan dalam bercerita menggunakan 
budaya tertentu. 
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SINTAK MODEL PEMBELAJARAN ROA-C 
Pada dasarnya dalam pelaksanaan komponen rancangan Model Roa-C, dikenal 

dengan Kegiatan pendahuluan, Pemodelan oleh guru, Berlatih di bawah bimbingan 
guru, Penampilan hasil kinerja, dan Refleksi. Berikut penjelasan tentang sintak 
tersebut:  

Pertama, Pendahuluan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan siswa 
yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selain itu kegiatan awal 
dilaksanakan untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, menjelaskan kegiatan yang akan dilalui siswa, dan menunjukkan 
hubungan antara pengalaman anak dengan materi yang akan dipelajari. 

Kedua adalah Pemodelan oleh guru. Menurut Sugiyanto (2008:22) pemodelan 
merupakan konsep belajar yang memberikan contoh kepada siswa dalam proses 
pembelajaran sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan dari model atau contoh 
yang dihadirkan guru. Dengan demikian, pemodelan merupakan asas yang penting 
dalam pembelajaran karena siswa dapat terhindar dari pengetahuan yang bersifat 
teoretis dan abstrak. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang 
dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswa untuk 
belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa melakukan. Pemodelan 
dapat berbentuk demonstrasi atau pemberian contoh tentang konsep (aktivitas 
belajar). Dengan kata lain, model itu dapat berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara 
melafalkan bahasa, cara mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, guru guru memberikan 
model tentang cara belajar (Nurhadi,  2003:49). 

Ketiga, Berlatih di Bawah Bimbingan Guru, Dalam semua kasus, apakah 
sendiri atau berkelompok, lebih baik berlatih di bawah bimbingan guru yang piawai. 
Latihan tanpa bimbingan seorang guru kemungkinan tak akan membuahkan hasil 
yang memuaskan. Berlatih dengan seorang guru bisa menghemat waktu. Pengertian 
dan pengalaman seorang guru bisa menolong untuk mampu melakukan sesuatu.  

Keempat, Penilaian kinerja siswa merupakan salah satu alternatif penilaian yang 
difokuskan pada dua aktivitas pokok, yaitu: 1) observasi proses saat berlangsungnya 
unjuk keterampilan dan 2) evaluasi hasil cipta atau produk. Penilaian bentuk ini 
dilakukan dengan mengamati saat siswa melakukan aktivitas di kelas atau 
menciptakan suatu hasil karya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kecakapan 
yang ditampilkan siswa adalah variabel yang dinilai. Penilaian terhadap kecakapan 
siswa didasarkan pada perbandingan antara kinerja siswa dengan target yang telah 
ditetapkan. Proses penilaiannya dilakukan mulai persiapan, melaksanakan tugas 
sampai dengan hasil akhir yang dicapainya (Depdikbud, 1993: 8). 
 Kelima adalah Refleksi, yaitu aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau 
umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar 
mengajar dalam jangka waktu tertentu. refleksi juga dapat diartikan sebagai aktivitas 
peserta didik yang berisi ungkapan perasaan, pesan dan kesan atas pembelajaran yang 
telah diikuti. Dalam melakukan kegiatan refleksi, peserta didik tidak boleh di bawah 
tekanan atau intimidasi guru. Peserta didik harus dipastikan benar-benar jujur dan 
terbuka agar seluruh beban-beban pikiran yang mengganggunya dapat tersalurkan 
dengan baik dan aman. 
 
PENERAPAN MODEL ROA-C DALAM PEMBELAJARAN 
MENCERITAKAN KEMBALI 

Model ini terdiri dari lima tahap aktivitas, yakni Kegiatan Pendahuluan,, 
Pemodelan Oleh Guru, Praktik di Bawah Bimbingan, Penampilan Hasil Kerja, dan Refleksi. 
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Namun, penerapan model ini harus didahului oleh diagnosis yang efektif mengenai 
pengetahuan atau keterampilan siswa untuk memastikan bahwa mereka memiliki 
prasyarat pengetahuan dan keterampilan untuk mencapaitingkat akurasi tinggi dalam 
kondisi yang berbeda. 

Tabel 1  
Sintak dan Langkah-langkah Model Roa-C 

No SINTAK LANGKAH-LANGKAH 

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Pengajar harus berusaha menumbuhkan 
minat siswa dengan pembuka yang 
memikat tentang hikayat yang menarik dari 
kehidupan peserta didik. 

2. lalu Guru memberikan gambaran global 
pelajaran tersebut baik penjelasan bacaan 
buku yang akan diperankan dan bagaimana 
menceritakan isi cerita tersebut dengan 
menggunakan berbagai budaya.   

2. Pemodelan Oleh Guru 1. Siswa menyaksikan penampilan materi 
berupa video/rekaman hikayat yang 
mereka sukai dari daerah setempat oleh 
guru. 

2. Guru memberikan satu pengalaman atau 
satu aktivitas yang menunjukan pelajaran 
tersebut kepada siswa, seperti guru 
menceritakan sebuah hikayat yang dibaca 
melalui salah satu budaya aceh (Hikayat) 
sesuai struktur teks fable/legenda tersebut.  

3. Siswa mempertanyakan isi hikayat yang 
diceritakan guru/yang dibaca dari segi 
struktur sebagai penguatan 

3. Berlatih Di Bawah 
Bimbingan Guru 

1. Siswa memilih budaya dalam penyampaian 
hikayat (boleh berkelompok/individual) 

2. Latihan termbimbing yang dilakukan guru 
kepada siswa. Memberikan kesempatan 
untuk melakukan praktik dengan kemauan 
mereka sendiri.  

3. Guru meminimalisir jumlah dan ragam 
kesalahan yang dilakukan siswa dan 
memberikan umpan balik ketika 
dibutuhkan 

4. Penampilan Hasil Kinerja 1. Siswa mengaplikasikan pengetahuan baru 
mereka pada situasi lain (menggunakan 
budaya yang dipilih dalam menceritakan 
sebuah hikayat) menggunakan gerak, 
ekspresi, intonasi, music dan penambahan 
dekorasi. 

5. Refleksi 1. Setelah siswa memperoleh hasil belajar 
pada tahap mendemonstrasikan diri, guru 
mengevaluasi di mana penguatan harus 
ditambahkan dalam fikiran siswa dengan 
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melakukan beberapa pertanyaan yang 
masih bisa dikaji guna pemahaman. 

2. Guru mengajak siswa mensyukuri atas 
keberhasilan usaha mereka. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran 

 
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan pada beberapa subtema, dapat 
diambil simpulan yaitu kemampuan menceritakan isi cerita rakyat akan lebih 
meningkat jika menggunakan model yang mampu menumbuhkan minat belajar, tidak 
membosankan, dan memberikan pelatihan terbimbing guna keefektivan hasil yang 
diperoleh. 

Model Roa-C adalah salah satu model yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran menceritakan kembali isi cerita rakyat dengan sintak dan langkah-
langkahnya yang dapat diterapkan oleh siswa. Dalam langkah-langkah tersebut telah 
dijelaskan bahwa model ini membimbing siswa menggunakan pemanfaatan budaya 
dalam bercerita yang diintegrasikan melalup multiple intelegency mereka masing-
masing. Hal ini dilakukan agar siswa merasa tertarik dalam proses belajar yang selalu 
menumbuhkan rasa ingin tahu, minat dan menyenangkan. 
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BERBICARA REKREATIF DAN MENYIMAK KRITIS SISWA 
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Abstrak: Pengembangan model bertukar tugas didasari oleh adanya potensi 
masalah yang dialami oleh siswa saat kegiatan menyimak dan memberi tanggapan 
simakan. Hal tersebut dapat diketahui saat dalam proses pembelajaran, ketika ada 
seorang siswa mengutarakan pendapatnya, siswa yang lain jarang 
memperhatikannya, sehingga kecil kemungkinan untuk memberi tanggapan atas 
pendapat tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 
melatih bericara rekreatif dan menyimak kritis. Model bertukar tugas berusaha 
untuk membangkitkan kemampuan siswa untuk berbicara berdasarkan teks yang 
telah disediakan dan siswa yang menyimak menanggapi pembicaraan temannya 
tersebut. Model ini diadaptasi dari model cooperative script yang telah diterjemahkan 
menjadi model PARINGLABERSI. Setelah mendapat masukan dari ahli model 
pembelajaran, model bertukar tugas memiliki empat sitaks, yaitu: (1) siswa 
berpasangan dan membaca teks yang berbeda dari pasangan lain, (2) siswa 
menerima petunjuk dari guru, (3) satu siswa berperan sebagai pembicara, 1 siswa 
berperan sebagai pendengar kemudian bertukar peran, dan  (4) refleksi.  
 
Kata Kunci: model bertukar tugas, berbicara rekreatif, menyimak kritis 

 
Pada artikel ini dibahas mengenai pengembangan model pembelajaran untuk 

melatih keterampilan berbicara rekreatif dan menyimak kritis siswa. Model 
pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah tercapainya tujuan 
pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah Kompetensi Dasar (KD) 
yang merupakan turunan Kompetensi Inti (KI) dari kurikulum yang sedang 
dijalankan.  Joyce (1992) mengatakan bahwa ―Each model guides us as we  design instruction 
to help students achieve various objectives‖ yang  maksudnya bahwa setiap model 
mengarahkan guru dalam merancang  pembelajaran untuk membantu peserta didik 
mencapai tujuan  pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran merupakan 
perencanaan atau pola yang digunakan di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 
untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. 

Model pembelajaran ini diciptakan oleh peneliti (mahasiswa bahasa) 
digunakan untuk pembelajaran yang melibatkan keterampilan menyimak dan 
berbicara. Lebih khusus lagi, sasaran dari model ini adalah guru atau dosen 
(pendidik). Hubungan sosial antara pencipta dan pengguna model adalah hubungan 
antara guru/dosen (pendidik) dan siswa/mahasiswa (peserta didik). Model ini berupa 
langkah-langkah dan contoh penerapannya yang membimbimng guru/dosen dan 
siswa/mahasiswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, model ini tidak 
membutuhkan balikan dari pengguna sehingga dapat disebut sebagai model monolog 
tertulis.  
 Model pengajaran lebih baik menggunakan pendekatan spesifik dalam 
mengajar. Dari pemikiran tersebut, Eggen & Kauchak (2012:7) mengatakan bahwa 
tujuan model mengajar dirancang untuk membantu siswa mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis dan memperoleh pemahaman mendalam tentang bentuk 
spesifik materi. Atas dasar itulah, suatu model pembelajaran tidak dapat digunakan 
untuk semua materi yang akan diajarkan. Jika sebuah model pembelajaran dipaksakan 
digunakan pada semua materi ajar, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. 
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Pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal karena siswa tidak akan 
mendapat materi yang spesifik, sesuai dengan tujuan model pembelajaran. Pernyataan 
tersebut sejalan dengan Syamsi (2012:289) yang menyatakan bahwa membuat model 
pembelajaran yang spesifik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran terkait. Dalam model ini pembelajaran yang terkait adalah pembelajaran 
yang melibatkan keterampilan menyimak dan berbicara.  
 Ada cara yang dapat digunakan untuk menghindari ketidakcocokan model 
dengan materi yang akan diajarkan. Rusman (2013:133) mengemukakan dasar 
pertimbangan pemilihan model, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) bahan atau 
materi pembelajaran, (3) sudut pandang peserta didik, dan (4) pertimbangan bersifat 
nonteknis. Pertimbangan nonteknis biasanya berhubungan dengan efektivitas dan 
efisiensi model. 
 Pemilihan model juga dapat didasari oleh aspek yang akan diukur. Aspek yang 
diukur dalam pembelajaran yaitu terdiri dari kemampuan kognitif, kemampuan sosial, 
kemampuan personal, dan sistem perilaku. Model bertukar tugas adalah salah satu 
dari model interaksi sosial, sehingga tujuan model ini adalah membantu siswa belajar 
bekerja sama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, baik yang sifatnya 
akademik maupun sosial (Huda, 2013:109). Model bertukar tugas adalah model yang 
diadaptasi dari model cooperative script yang berlandaskan aspek sosial. 
 Artikel ini bertujuan untuk memaparkan: (1) hakikat model bertukar tugas, (2) 
sintaks model pembelajaran bertukar tugas, (3) konteks pemakaian dan sarana 
pendukung model bertukar tugas, dan (4) contoh aplikasi model bertukar tugas. 
Penjelasan lebih lanjut, dipaparkan sebagai berikut.  
 
HAKIKAT MODEL BERTUKAR TUGAS 
 Pada bagian hakikat model bertukar tugas, dibahas empat sub-bahasan, yaitu: 
(1) landasan model bertukar tugas, (2) tujuan model bertukar tugas, (3) karakteristik 
model bertukar tugas, dan (4) kelebihan dan kelemahan dari model bertukar tugas. 
Berikut ini penjabaran dari keempat sub-bahasan tersebut. 
 
Landasan Model Bertukar Tugas 
 Sebuah model pembelajaran tentu tidak lepas dari landasan, baik landasan 
filosofis maupun landasan teoritis. Landasan filosofis model bertukar tugas tidak 
berbeda dengan model pembelajaran kooperatif, karena model bertukar tugas adalah 
turunan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan kolaboratif. Teori yang 
melandasi pembelajaran kooperatif adalah konsep konstruktivisme. Menurut Slavin 
(2009) pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan 
positif dalam kelompok. Melalui kegiatan ini, terjadi pertukaran ide dan pemeriksaan 
ide dalam suasana yang tidak terancam, sehingga pada akhirnya memosisikan guru 
sebagai fasilitator.  

Landasan teoritis dari model bertukar tugas disesuaikan dengan model 
cooperatie script sebagai model induk. Model pembelajaran cooperative script menurut 
Slavin (2009) adalah skenario pembelajaran kooperatif. Artinya, setiap siswa 
mempunyai peran saat diskusi berlangsung. Menurut Lambiotte (dalam Huda, 
2013:213) cooperative script adalah salah satu strategi pembelajaran di mana siswa 
bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan 
bagian-bagian materi yang dipelajari.  

Dari beberapa konsep cooperative script yang telah disebutkan, coopertive script 
ditujukan untuk membantu  siswa berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada 
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suatu materi pelajaran. Siswa juga dilatih untuk saling bekerja satu sama lain dengan 
suasana yang menyenangkan. Selain itu, cooperative script juga memungkinkan siswa 
untuk menemukan ide-ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh guru. 

Model pembelajaran bertukar tugas mengintegrasikan keterampilan 
menyimak dan berbicara. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 
lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 
interprestasi, untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna 
komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan 
Tarigan (1986).  

Berdasarkan cara penyimakan, menyimak yang ada dalam model ini adalah 
menyimak kritis. Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan 
sungguh-sungguh untuk mendapatkan pemahaman dan memberikan penilaian secara 
objektif, menentukan keaslian, kebenaran dan kelebihan serta kekurangannya 
(Pusposari, 2015: 2). Menyimak kritis, bertujuan untuk memperoleh fakta yang 
diperlukan. Penyimak bertugas menilai gagasan, ide, untuk memberikan tanggapan 
informasi dari pembicara. Pada umumnya menyimak kritis lebih cenderung meneliti 
di mana letak kekurangan, kekeliruan, ketidaktelitian yang terdapat dalam ujaran atau 
pembicaraan seseorang. 

Menyimak kritis bersifat evaluatif karena seseorang dapat menilai pesan 
berdasarkan pada apa yang didengar dan dirasakan (Steward & Arnold, 2017:5-6). 
Oleh karena itu, menyimak kritis digunakan untuk membuat keputusan, membentuk 
opini, atau memecahkan masalah. Saat kegiatan menyimak berlangsung, penyimak 
dapat langsung menolak informasi yang didengar terutama informasi yang didengar 
itu tidak benar.  

Saat kegiatan menyimak berlangsung tentu ada faktor-faktor yang 
mengganggu baik faktor dari dalam penyimak maupun faktor dari luar penyimak. 
Faktor dari dalam dapat berupa kesehatan yang terganggu, perasaan yang tidak 
tenang, dan gangguan pada pendengaran. Menurut Miller & Pennington (2007:395), 
faktor dari luar yang menyebabkan kegiatan menyimak terganggu adalah faktor 
lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud misalnya suara bising dari televisi, 
tukang yang sedang memperbaiki rumah, kendaraan yang lalu lalang, dan suara riuh 
dari orang lain. 

Imhof (2012:15) dalam artikelnya yang berjudul How to Listen More Efficiently 
mengungkapkan cara-cara untuk melakukan kegiatan menyimak secara efektif. Imhof 
menggunakan metode metakognitf dalam usaha menyimak secara efektif. 
Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 
diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, 
mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi 
belajar terbaik untuk belajar efektif. Oleh karena itu, Gothe menggunakan tiga 
strategi, yaitu interest management, asking pre-questions, and elaboration techniques. Ketiga 
teknik tersebut digunakan untuk menyadarkan anak untuk memiliki tujuan sebelum 
kegiatan menyimak dilaksanakan.  

Mengembangkan model untuk keterampilan menyimak kritis hendaknya 
memperhatikan aspek-aspek yang harus dicapai pada keterampilan meyimak kritis. 
Menurut Bridgers (2015:2) aspek yang ada pada keterampilan menyimak, yaitu 
menerima, memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan merespon simakan. 
Kompetensi menyimak kritis telah dikaitkan dengan tiga komponen, yaitu komponen 
pemahaman, interpretasi, dan evaluasi. Oleh karena itu, setelah belajar menggunakan 
model ini siswa diharapkan dapat menguasai aspek dan komponen tersebut. 
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Keterampilan kedua yang ada dalam model pembelajaran bertukar tugas 
adalah keterampilan berbicara. Laksana (1982:25) mengemukakan bahwa berbicara 
adalah perbuatan yang menghasilkan bahasa  untuk berkomunikasi, sebagai salah satu 
keterampilan dasar dalam berbahasa. Berdasarkan situasinya, berbicara yang 
digunakan dalam model bertukar tugas adalah berbicara untuk menyampaikan 
informasi (Tarigan, 2008).   
 Berdasarkan penelitian Zulaeha (2013:99) yang ditulis dalam artikelnya yang 
berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia Berkonteks 
Multikultural, keterampilan berbicara mendapatkan nilai yang baik ketika bercerita 

menggunakan alat peraga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan model pembelajaran ini anak 
diperkenankan untuk menggunakan alat peraga.  

 
Tujuan Model Bertukar Tugas 
 Model bertukar tugas adalah adaptasi dari model cooperative script yang telah 
diterjemahkan kedalam model PARINGLABERSI (Pahami, Ringkas, Laporkan 
Berpasangan, Simpulkan, sehingga tujuannyapun terintegrasikan dalam model 
pembelajaran cooperative script. Tujuan model bertukar tugas meliputi (1) membantu 
siswa untuk menumbuhkan ide baru, daya pikir kritis, dan keberanian menyampaikan 
sesuatu yang diyakini benar; (2) membantu siswa untuk percaya kepada kemampuan 
diri sendiri dan ucapan teman; (3) membantu siswa untuk menciptakan kegiatan 
saling membantu agar tercipta keberhasilan kelompok; dan (4) membantu siswa 
untuk meningkatkan kemampuan menyimak kritis dan berbicara untuk 
menyampaikan informasi. 
 
Karakteristik Model Bertukar Tugas 
 Model pembelajaran bertukar tugas yang merupakan adaptasi dari model 
kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat 
dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerjasama dalam 
kelompok. Karakteristik pembelajaran kooperatif meliputi: (1) pembelajaran secara 
tim, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif, (3) kemauan untuk bekerja sama, dan 
(4) keterampilan bekerja sama (Rusman, 2013:207). 
 Pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai 
tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar  dengan cara 
saling membantu. Kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen 
mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, dan fungsi 
kontrol. Ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Tanpa kerja sama yang baik, 
pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Keempat, 
keterampilan bekerjasama. Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
 
Kelebihan dan Kelemahan Model Bertukar Tugas 

Model pembelajaran bermain tugas memiliki beberapa kelebihan. Di 
antaranya adalah, (1) dapat menumbuhkan ide atau gagasan baru, (2) mengajarkan 
siswa utuk percaya kepada teman, (3) melatih siswa untuk mengungkapkan idenya 
secara verbal, (4) belajar menerima perbedaan terlebih antara siswa yang pintar dan 
kurang pintar, (5) memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu 
mengungkapkan pemikirannya, (6) memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan 
interaksi, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, 
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 Kekurangan model pembelajaran bertukar tugas, meliputi (1) ketakutan siswa 
untuk mengungkapkan ide karena dilihat oleh teman, (2) menyita banyak waktu, (3) 
keharusan guru untuk melaporkan semua hasil kelompok, (4) sulit untuk membentuk 
kelompok yang kompak. 
 
SINTAKS MODEL BERTUKAR TUGAS 

Model  bertukar tugas merupakan sebuah model yang diadaptasi dari model 
PARINGLABERSI (Pahami-Ringkas-Laporkan Berpasangan-Simpulkan). Model 
pembelajaran PARINGLABERSI dikembangkan dan diadaptasi dari model cooperative 
script. Model ini sangat relevan untuk mengajarkan kompetensi dasar yang 
mengarahkan siswa agar memiliki sikap cermat dan peduli pada orang lain. Model 
pembelajaran ini dilakukan secara berpasangan dan berpasangan secara lisan 
menyampaikan ringkasan atau ikhtisar dari materi yang dipelajari (Suyitno, 2011:98—
99). Berikut ini adalah proses adaptasi model  PARINGLABERSI menjadi bertukar 
tugas 

 
PARINGLABERSI Proses Adaptasi Sintaks Model Bertukar 

Tugas 

1. Guru menugasi siswa 
untuk menentukan 
pasangan  

Pasangan ditentukan oleh 
guru 

Siswa berpasangan dan 
membaca teks yang berbeda 
dari pasangan lain 

2. Guru membagikan 
wacana/materi kepada 
setiap siswa untuk dibaca 
dan dipahami 

Teks setiap pasangan 
berbeda 

3. Siswa diberi kesempatan 
untuk membuat 
ringkasan isi bacaan yang 
dibaca  

Dihilangkan  

4. Guru menugasi setiap 
pasangan siswa untuk 
siapa yang pertama 
berperan sebagai 
pembicara untuk 
menyampaikan dan siapa 
yang berperan sebagai 
pendengar 

Guru menjelaskan tugas 
dari masing-masing 
anggota 

Siswa menerima petunjuk dari 
guru 

5. Guru menugasi siswa 
yang pertama berperan 
sebagai pembicara 
membacakan 
ringkasannya selengkap 
mungkin kepada 
pasangannya. 

Siswa yang berperan 
sebagai pembicara pertama 
mengungkapkan hasil 
ringkasan, siswa yang 
berperan pendengar 
memberikan tanggapan 

Satu siswa berperan sebagai 
pembicara, 1 siswa berperan 
sebagai pendengar kemudian 
bertukar peran 
  

6. Siswa yang ditugasi 
sebagai pendegar ditugasi 
untuk menyimak, 
mengoreksi, dan 
menunjukkan ide pokok 
yang kurang lengkap 
berdasarkan bacaan yang 
dibacanya. 
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PARINGLABERSI Proses Adaptasi Sintaks Model Bertukar 
Tugas 

7. Setelah semua siswa yang 
berperan sebagai 
pembicara 
menyampaikan 
ringkasannya, guru 
menugasi pasangan 
tersebut untuk bertukar 
peran, dan melakukan hal 
yang sama seperti 
kegiatan sebelumnya. 

8. Guru mengakhiri 
pembelajaran dan 
menyampaikan 
kesimpulan  

Kegiatan akhir Refleksi 

 
Proses adaptasi tidak mengubah semua langkah yang ada dalam model utama. 

Pengubahan hanya dilakukan pada langkah yang dianggap kurang maksimal ketika 
dilakukan. Dari proses adaptasi di atas dihasilkan sintaks model bertukar tugas. 
Berikut ini adalah langkah-langkah dari sintaks yang diperoleh dari adaptasi yang telah 
dijabarkan. 

 
Sintaks Langkah-Langkah 

Siswa berpasangan dan membaca teks 
yang berbeda dari pasangan lain 

 Guru menentukan nama-nama siswa yang aktif 
berbicara saat pembelajaran 

 Guru menentukan nama-nama siswa yang 
kurang aktif berbicara saat pembelajaran 

 Guru memasangkan siswa yang aktif dan 
kurang aktif berbicara saat pembelajaran 

 Guru menyiapkan sejumlah teks yang berbeda 

 Guru membagikan 1 teks yang berbeda pada 
setiap pasangan 

 Setelah selesai membaca, siswa setiap diberi 
kesempatan untuk mencatat ringkasan hal-hal 
penting dari teks yang telah dibaca. Siswa 
diperbolehkan menambahkan ide-ide yang 
relevan untuk menguatkan ringkasan 

 

Siswa menerima petunjuk dari guru  Guru menjelaskan tugas dari setiap pasangan, 
yaitu sebagai pembicara bertugas untuk 
mengungkapkan hasil ringkasan dan pendengar 
bertugas untuk menanggapi hal yang 
diungkapkan pembicara.  

Satu siswa berperan sebagai pembicara, 
1 siswa berperan sebagai pendengar 
kemudian bertukar peran 
 

 Siswa yang bertugas sebagai pembicara pertama 
menyampaikan hasil ringkasannya 

 Siswa yang bertugas pendengar ditugasi untuk 
menyimak, mengoreksi, dan menunjukkan ide 
pokok yang kurang lengkap 

 Siswa yang semula penjadi pembicara bertukar 
peran menjadi pendengar, siswa yang semula 
menjadi pempengar bertukar peran menjadi 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

343 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

Sintaks Langkah-Langkah 

pembicara 

Refleksi   Guru bertanya kepada siswa tentang tambahan 
yang diberikan temannya yang berperan sebagai 
pendengar 

 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
ringkasan teks  

 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 
 Model bertukar tugas dapat diaplikasikan dalam pembelajaran yang 
membutuhkan kerjasama dengan pasangan dalam kelompok. Selain itu, model ini 
juga dikhususkan untuk keterampilan menyimak dan berbicara. Menyimak yang 
dimaksud adalah menyimak kritis, sedangkan berbicara yang dimaksud adalah 
berbicara untuk menyampaikan informasi. Dengan demikian, dapat dipastikan 
suasana kelas akan menjadi riuh. Oleh karena itu, model pembelajaran ini efektif 
digunakan pada kondisi siswa yang relatif kondusif. Kondusif yang dimaksud adalah 
tidak banyak melakukan kegiatan berbicara dan tindakan lain selain yang 
diinstruksikan oleh guru. Jika subjek siswa yang kondusif sulit untuk ditemukan, 
maka alternatif untuk dapat menggunakan model ini adalah terletak pada guru. Guru 
harus bisa mengondisikan siswa serta mengamati keseluruhan kegiatan pembelajaran. 
 Model bertukar tugas bukan merupakan model yang berbasis teknologi. Oleh 
karena itu, sarana yang digunakan sama sekali tidak menggunakan alat elektronik. 
Dengan keadaan demikian, sarana yang dibutuhkan adalah teks drama yang berbeda 
setiap pasangan yang digunakan sebagai bahan menyimak. 
 
CONTOH APLIKASI MODEL BERTUKAR TUGAS 
KD 4.15: Menginterpretasi drama (tradisional dan modern) yang dibaca dan 
ditonton/ didengar 
Indikator:   
1. Siswa mampu menyebutkan tokoh, tema, yang ada dalam naskah drama 
2. Siswa mampu menguraikan watak tokoh yang ada dalam naskah drama 
3. Siswa mampu menjabarkan latar dan alur yang ada dalam naskah drama 
4. Siswa mampu menerangkan amanat yang ada dalam naskah drama 
5. Siswa mampu menjelaskan peristiwa penting yang ada dalam naskah drama 
 
No. Sintaks Langkah-langkah Skenario 

1.  Siswa berpasangan 
dan membaca teks 
yang berbeda dari 
pasangan lain 

 Guru menentukan 
nama-nama siswa 
yang aktif berbicara 
saat pembelajaran 

 Guru menentukan 
nama-nama siswa 
yang kurang aktif 
berbicara saat 
pembelajaran 

 Guru memasangkan 
siswa yang aktif dan 
kurang aktif berbicara 
saat pembelajaran 

Guru: ―Assalamualaikum, Wr. 
Wb. Anak-anak hari ini 
kita akan belajar untuk 
menginterpretasi drama. 
Dalam kegiatan 
menginterpretasikan 
drama, kalian akan 
mengungkapkan kembali 
sebuah naskah drama 
dengan perspektif atau 
menambah ide kalian. Ibu 
akan membagi kalian 
menjadi berpasang-
pasangan (sebelumnya 
guru telah menentukan 
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No. Sintaks Langkah-langkah Skenario 

siswa yang aktif dan 
kurang aktif). Erma 
dengan Candra, Yuki 
dengan Hani, Desi dengan 
Rina, Nana dengan Rizki, 
dst.‖ 

 Guru menyiapkan 
sejumlah teks yang 
berbeda 

 Guru membagikan 1 
teks yang berbeda 
pada setiap pasangan 

 Setelah selesai 
membaca, siswa 
setiap diberi 
kesempatan untuk 
mencatat ringkasan 
hal-hal penting dari 
teks yang telah 
dibaca. Siswa 
diperbolehkan 
menambahkan ide-
ide yang relevan 
untuk menguatkan 
ringkasan 

Guru: (sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai, guru 
telah menyiapkan sejumlah 
teks yang berbeda setiap 
pasangan kemudian guru 
membagikan satu teks 
kepada setiap pasangan). 
―Anak-anak, setelah selesai 
membaca teks yang Ibu 
bagikan nanti, kalian boleh 
mencatat hal-hal penting 
yang ada dalam teks. 
Apakah ada pertanyaan?‖ 

Desi: ―Bu apa boleh melihat 
kembali teks saat membuat 
catatan penting?‖ 

Guru: ―Oh tidak boleh, ketika 
sudah selesai membaca 
teks harus segera ditutup 
karena itu bacalah dengan 
cermat teksnya‖ 

Yuki: ―Bu, apakah kita boleh 
menambahkan ide yang 
berhubungan dengan 
teks?‖ 

Guru: ―Boleh-boleh saja, itu akan 
menambah nilai, asalkan 
ide memang benar-benar 
sesuai dengan teks. Baiklah 
anak-anak sekarang mulai 
baca teksnya dengan 
cermat dan segera tulis hal-
hal penting yang kalian 
dapat.‖  

2.  Siswa menerima 
petunjuk dari guru 

 Guru menjelaskan 
tugas dari setiap 
pasangan, yaitu 
sebagai pembicara 
bertugas untuk 
mengungkapkan 
hasil ringkasan dan 
pendengar bertugas 
untuk menanggapi 
hal yang 
diungkapkan 
pembicara. 

Guru: ―Sudah selesai membaca 
dan mencatat hal-hal 
pentingnya anak-anak?" 

Siswa: ―Sudah Bu!‖ 
Guru: ―Sekarang Ibu akan 

menjelaskan peraturan 
permainannya. Setiap 
pasangan memiliki tugas 
sebagai pembicara dan 
pendengar. Tugas seorang 
pembicara adalah 
menceritakan hasil 
catatannya mengenai teks 
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No. Sintaks Langkah-langkah Skenario 

yang dibaca, sedangkan 
seorang pendengar 
bertugas untuk 
mendengarkan dan 
mencatat hal-hal yang 
diucapkan oleh pembicara. 
Setelah itu, siswa yang 
semula menjadi seorang 
pembicara bertukar tugas 
menjadi seorang 
pendengar dan siswa yang 
semula menjadi seorang 
pendengar bertukar tugas 
menjadi seorang 
pembicara. Pembicara yang 
kedua menceritakan hasil 
catatannya dan pendengar 
kedua mencatat cerita dari 
pembicara kedua. Setelah 
selesai bertukar tugas, 
pasangan bekerja sama 
menulis kembali teks 
drama secara utuh dan 
singkat dengan 
memasukkan ide pribadi 
yang sesuai. Mengerti 
anak-anak?‖ 

Siswa: ―Mengerti Bu.‖ 

3.  Satu siswa berperan 
sebagai pembicara, 1 
siswa berperan 
sebagai pendengar 
kemudian bertukar 
peran 
 

 Siswa yang bertugas 
sebagai pembicara 
pertama 
menyampaikan hasil 
ringkasannya 

 Siswa yang bertugas 
pendengar ditugasi 
untuk menyimak, 
mengoreksi, dan 
menunjukkan ide 
pokok yang kurang 
lengkap 

 Siswa yang semula 
penjadi pembicara 
bertukar peran 
menjadi pendengar, 
siswa yang semula 
menjadi pempengar 
bertukar peran 
menjadi pembicara 

Guru: ―Sekarang tentukan siapa 
dari pasangan kalian yang 
menjadi pembicara 
pertama, dan segera 
lakukan kegiatan seduai 
dengan instruksi Ibu tadi.‖ 

Siswa: ―Baik Bu.‖ 
Yuki: ―Han, kamu yang jadi 

pembicara pertama ya, aku 
yang jadi  pendengarnya.‖ 

Hani: ―Oke!‖ 
Guru: ―Baikla anak-anak, 

waktunya sudah habis, 
sekarang waktunya 
bertukar peran.‖ 

Hani: ―Yuk, sekarang aku yang 
jadi pembicara, kamu 
dengarkan ceritaku baik-
baik ya!‖ 

Yuki: ―Sip!‖ 
Guru: ―Waktunya sudah habis 

anak-anak, sekarang Ibu 
meminta catatan bahan 
kalian untuk berbicara.‖ 

Siswa: ―Baik Bu (semua siswa 
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mengumpulkan bahan 
untuk bercerita di meja 
guru)‖ 

Guru: ―Sekarang setiap pasangan 
bekerja sama untuk 
membuat cerita yang utuh 
dari hasil simakan dengan 
menambahkan ide yang 
relevan.‖ 

Candra: ―Bagaimana bentuk hasil 
ceritanya Bu?‖ 

Guru: Tulis menjadi sebuah cerita 
singkat yang mengandung 
unsur pembentuk drama 
dengan menambahkan ide 
kalian. Setelah selesai, 
kumpulkan di meja guru!‖ 

4.  Refleksi   Guru bertanya 
kepada siswa tentang 
tambahan yang 
diberikan temannya 
yang berperan sebagai 
pendengar 

 Guru meminta siswa 
untuk menyebutkan 
ringkasan teks  

Guru: ―Anak-anak, khususnya 
anak yang menjadi 
pembicara pertama, 
apakah kalian mendapat 
tambahan informasi dari 
pembicara kedua?‖ 

Siswa: ―Iya Bu, ada tambahan dari 
teman saya.‖ 

Guru: ―Coba sebutkan apa saja 
yang kamu dapat dari 
teman kamu?‖ 

Yuki: ―Saya mendapat tambahan 
dari Hani tentang watak 
dari seorang tokoh Bu.‖ 

Desi: ―Saya mendapatkan 
tambahan dari Rina 
tentang latar kejadian 
perampokan Bu.‖ 

Dst. 
Guru: ―Nah, anak-anak Ibu dapat 

menyimpulkan bahwa 
sebagian besar dari kalian 
mendapatkan tambahan 
informasi dari pembicara 
kedua. Artinya, segala 
kegiatan yang dilakukan 
dengan baik secara 
kelompok akan 
menghasilkan sebuah 
cerita yang lengkap dan 
baik pula. Dengan 
demikian kalian harus 
bekerjasama dalam 
memecahkan suatu 
masalah agar lebih mudah 
terpecahkan dan 
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No. Sintaks Langkah-langkah Skenario 

mendapatkan hasil yang 
demikian. Akan tetapi, 
kalian juga harus melihat 
konteks apakah 
diperbolehkan bekerjasama 
atau tidak. Setuju anak-
anak?‖ 

Siswa: ―Setuju Bu!‖ 
Guru: ―Demikian pembelajaran 

hari ini, Ibu mohon maaf 
jika ada kesalahan. 
Assalamualaikum Wr.Wb.‖ 

Siswa: ―Terima kasih Bu, 
Waalaikumsalam Wr.Wb.‖ 

 
 PENUTUP 
 Model bertukar tugas diadaptasi dari model cooperative script yang telah 
diterjemahkan menjadi model PARINGLABERSI (Pahami-Ringkas-Laporkan 
Berpasangan-Simpulkan). Model ini khusus dirancang untuk pembelajaran yang 
mengitegrasikan menyimak kritis dan berbicara dengan tujuan menyampaikan 
informasi. Adapun sintaks model bertukar tugas, yaitu (1) Siswa berpasangan dan 
membaca teks yang berbeda dari pasangan lain, (2) siswa menerima petunjuk dari 
guru, (3) satu siswa berperan sebagai pembicara, satu siswa berperan sebagai 
pendengar kemudian bertukar peran, dan (4) refleksi.  

Tujuan utama dari model bertukar tugas adalah mengasah kemampuan sosial 
siswa dan mampu mengungkapkan ide. Dari tujuan model bertukar tugas, diperoleh 
kelebihan dan kelemahan model ini. Kelebihannya adalah (1) dapat menumbuhkan 
ide atau gagasan baru; (2) mengajarkan siswa utuk percaya kepada teman; (3) melatih 
siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal; (4) belajar menerima perbedaan 
terlebih antara siswa yang pintar dan kurang pintar; (5) memotivasi siswa yang kurang 
pandai agar mampu mengungkapkan pemikirannya; (6) memudahkan siswa 
berdiskusi dan melakukan interaksi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 
Kekurangan model pembelajaran bertukar tugas, meliputi (1) ketakutan siswa untuk 
mengungkapkan ide karena dilihat oleh teman, (2) menyita banyak wakktu, (3) 
keharusan guru untuk melaporkan semua hasil kelompok, (4) sulit untuk membentuk 
kelompok yang kompak. 
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Abstrak: Dalam makalah ini dipaparkan menganai pembelajaran  sastra, dengan 
memanfaatkan sastra kentrung sebagai media sumber inspirasi siswa. 
Pembahasanya berupa memaparkan pengertian dan manfaat  sastra kentrung 
terhadap proses pembelajaran sastra, menyebutkan tujuan pembelajaran, 
mendikripsikan langkah langkah pembelajaran, serta hubungan satra kentrung 
sebagai upaya mengangkat Kearifan Lokal di sekolah. Makalah ini diharapkan dapat 
menjadi masukan positif bagi para pendidik khususnya guru bahasa Indonesia 
untuk senantiasa meningkatkan pembelajaran  Sastra  di sekolah 

  
Kata kunci :  sastra kentrung, media pembelajaran, kearifan lokal  

 
Kentrung merupakan istilah yang masih populer dalam tradisi pertunjukan, 

walaupun seringkali dipertanyakan bagaimana bentuknya dan ceritanya seperti apa. 
Tafsir kentrung diartikan dari kata kluntrang kluntrung, artinya mondar mandir tanpa 
tujuan yang jelas, kentrung pada prinsipnya adalah pertunjukan seni bercerita yang 
dilakukan dengan cara ngamen, hamen hamen untuk mendapatkan penghargaan berupa 
uang atau penghargaan lainnya. Penceritaan atau penutur tersebut dengan istilah 
dalang kentrung, tukang kentrung (Hutomo, 1993:2) 

Fenomena kentrung yang tergolong langka dan masih memiliki penggemar di 
masyarakat Jawa Timur khususnya kabupaten Tulungagung, yang mampu 
mengajarkan nilai nilai pendidikan, moral, melalui pesan pesan yang disampaikan. 
Kentrung dapat digunakan sebagai media pendidikan, moral, yang dimaksud melalui 
kajian lintasan cerita, parikan dan banyolan yang diekspresikan dalam pentas dan 
disuguhkan kepada penontonnya. 

Jika dilihat sepintas kentrung memang seolah hanya tabuhan suara alat terbang 
dikombinasikan dengan suara manusia yang bersautan. Namun jika ditelusuri lebih 
dalam mengenai isi pesan yang disampaikan dalam cerita kentrungan mengasyikkan 
bagi pendengarnya/penontonnya. Sayangnya hanya sedikit orang yang melihat 
kentrung dengan melihat pesan yang disampaikan, cerita mengenai beberapa lakon 
dalam kentrung yang sebetulnya merupakan esensi dari kesenian ini sendiri terabaikan 
begitu saja. 

Belajar sastra adalah  belajar menghargai manusia dan kemanusiannya,  dalam 
belajar sastra juga tidak terlepas dari kemahiran reseftif dan produktif, sehingga 
antara bahasa dan sastra tidak dapat terpisahkan. Aspek bersastra memiliki 
kedudukan yang sama penting di dalam berbahasa, karena bahasa adalah media 
pengucapan karya sastra. Fungsi utama sastra untuk penghalusan budi, pentingnya 
rasa kemanusian dan peduli sosial. Dalam pembelajaran sastra di sekolah, diantaranya 
guru harus berusaha  meningkatkan kemampuanya melalui berbagai cara dan metode, 
karena pembelajaran sastra masih dihadapi berbagai masalah. Masalah yang dihadapi 
antara lain adalah sebagai berikut : kualitas dan kuantitas tenaga pengajar sastra, 
kualitas dan kuantitas buku-buku rujukan sastra, proses pembelajaran yang kurang 
menarik, sehingga minat siswa dalam menulis sastra masih kurang memuaskan, yang 
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berakibat hasil karya sastra khususnya cerpen masih kurang mengandung unsur 
keindahan. 

Agar peserta didik dalam pembelajaran  sastra dengan baik perlu sarana yang 
mendukung serta dapat memberi inspirasi kepada mereka. Untuk keperluan tersebut, 
guru memodifikasi sastra kentrung yang memungkinkan siswa  terinspirasi untuk 
kreatif. Hal ini didasarkan pada teori yang mengungkapkan bahwa dalam 
pembelajaran, guru bisa melakukan modifikasi terhadap lima unsur kegiatan 
mengajar, yaitu materi pelajaran, proses, produk dan evaluasi. Berkaiatan dengan 
permasalahan tersebut maka guru bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan 
pembelajaran yang mengenalkan, mendekatkan kesadaran siswa dalam mencintai 
budaya bangsa melalui sastra kentrung sebagai media pembelajaran sastra dalam 
upaya mengangkat kearifan lokal.  
       Menjawab berbagai persoalan yang telah disebutkan, maka pada bagian 
pembahasan dikemukakan uraian tentang (1) pengertian sastra kentrung dan 
manfaatnya, (2) sastra kentrung sebagai media pembelajaran sastra siswa, serta (3) 
sastra kentrung sebagai upaya mengangkat kearifan lokal di sekolah. 
 
PEMBAHASAN 
Pengertian sastra kentrung dan manfaatnya 
       Sebagaimana ditegaskan oleh Supardi Djoko Damono dalam penelitian 
Sedya Sentosa, sastra dipandang sebagai cerminan rakyat. Bahkan dalam beberapa hal 
sastra diturunkan dari generasi kegenerasi berikutnya dan mempunyai beberapa 
fungsi, tidak hanya hiburan semata akan tetapi juga sebagai pengajaran yang bersifat 
pendidikan, moral, budi pekerti dan akhlak yang bersangkutan dengan religi. 

Salah satu karya sastra lisan tersebut adalah seni kentrung. Kentrung 
merupakan kesenian tradisionaal sastra lisan yang mewujudkan sarana komunikasi 
rakyat melalui simbol simbol. Simbol digambarkan lewat penokohan dan kehidupan 
masyarakat. Selain itu juga tentang politik, ekonomi, idiologi, sosial, budaya dan 
keagamaan. Komunikasi yang disampaikan merupakan ungkapan melaui kritik dan 
pesan moral yang dikemas halus dengan bahasa kentrung. Kentrung merupakan 
sastra lisan atau teater lisan yang diwariskan dalam bentuk lisan di lingkungan 
masyarakat.  

Cara penyampaian cerita dalam seni kentrung yaitu dengan jalan lisan atau 
dituturkan dalang kentrung dalam bentuk prosa, puisi, atau pantun (parikan) yang 
dinyanyikan. Pertunjukan ini berlangsung dengan iringan bunyi bunyian yang 
sederhana dan tidak disertai peragaan. Pada saat penyampaian cerita yang 
dikentrungkan, seorang dalang ketrung selalu berimprovisasi. Ia hanya berpegang 
pada kerangka cerita dan dikembangkan secara bebas hingga menjadi satu kesatuan 
cerita yang utuh. Masing masing dalang kentrung dalam mengembangkan kerangka 
cerita tidak sama. Hal ini tergantung pada kreatifitas dan kelincahan berpikir serta 
banyak sedikitnya perbendaraan kata yang mereka kuasai. 

Kentrung merupakan tradisi tutur yang indah memiliki medium yang tajam 
untuk merasuki dimensi faktor kejiwaan manusia. Dimensi tontonan, tuntunan, dan 
tatanan dapat menjadi wahana dalam pewacaan pendidikan manusia seutuhnya. 
Kesustraan sebagi medium seni kentrung memiliki aspek terkait dengan pembiasaan 
tutur dan tulis dalm ungkapan yang imdah menyentuh jiwa. Di setiap pementasaanya 
kentrung, dalang kentrung membawakan sebuah misi yang ingin disampaikan kepada 
para penonton dan para pendengarnya. Kentrung menyajikan pesan nilai nilai yang 
sesuai pada masanya (Sujarno, dkk 2003:47) pertunjukan kentrung mengandung nilai 
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nilai yang berfungsi sebagai (1) media Pendidikan, (2) media penerangan atau wadah 
menyampaikan kritik sosial, (3) sebagai mdia hiburan atau tontonan. 

 
Sastra Kentrung sebagai Media Pembelajaran Sastra Siswa 

Sastra kentrung merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat 
dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas dan 
bermakna. Penggunaan sastra kentrung sebagai media pembelajaran akan lebih 
bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang 
sebenarnya dari mambaca atau melihat pertunjukan  satra kentrung, lebih faktual dan 
kebenaranya lebih dapat dipertanggung jawabkan. Manfaat dari penggunaan sastra 
kentrung sebagai media pembelajaran dijabarkan sebagai berikut. 
1. Media pembelajaran yang tersedia inspirasi sastra kentrung, hal ini 

memungkinkan siswa dapat memperkaya pengetahuan tanpa terbatasi oleh 
tempat dan waktu. 

2. Memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna sebab siswa 
dihadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sebenarnya yang akan memenuhi 
prinsip kekongkritan dalam belajar sebagai salah satu prinsip pembelajara siswa. 

3. Memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian siswa ke arah yang 
lebih baik, seperti kecintaan siswa kepada sastra kentrung, membentuk  yang 
terkandung di dalam sastra kentrung, yang berguna bagi pembacanya. 

4. Memungkinkan kegiatan belajar akan lebih menarik serta menumbuhkan 
antusiasme siswa untuk lebih giat dan gemar belajar dengan begitu proses 
pembelajaran tidak akan membosankan bagi siswa 

5. Pemanfaatan sastra kentrung akan menumbuhkan aktivitas belajar siswa yang 
lebih meningkat dengan penggunaan berbagai cara atau metode pembelajaran 
yang bervariasi seperti proses pengamatan, pembuktian sesuatu, dsb. 
Begitu banyaknya manfaat dan nilai keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

pemanfaatan sastra kentrung sebagai media pembelajaran dalam pendidikan di 
sekolah. Dalam sastra kentrung sebagai media pembelajaran memerlukan kreatifitas 
dan inovatif  dari guru agar proses pembelajaran tepat pada sasaran yang akan dituju 
(Cerita Rakyat sebagai Media, 2012). 

 
  

Pengertian dan Dimensi Kearifan Lokal 
Kearifan adalah adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat 
lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 
Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat ―local 
wisdom‖ atau kecerdasan setempat ―local genius‖ 

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu 
daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak 
terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial 
budaya dan modernitasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara 
terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang 
terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai 
keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. 

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu 
daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak 
untuk digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antithesis atau perubahan sosial 
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budaya dan moederisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang rutut terus 
menerus dijadikan pengagngan hidup. 
Menurut Michell (2003) kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu :  

a. Dimensi Pengetahuan Lokal 
Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan hidupnya karena msyarakat mengenal pengetahuan iklim dan 
sejumlah gejala gejala  alam lainya. 

b. Dimensi Nilai Lokal 
Setiap masyarakat memiliki nilaia aturan atau nilai nilai lokal mengenai 
perubahan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh 
anggotanya tetapi nilai nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai 
dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai nilai perbuatan atau tingkah laku yang 
ada disekelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok 
masyarakat yang lain, terdapat keunikan, seperti masyarakat Tulungagung 
tradisi Seni Kentrung sebagai media hiburan masyarakat mempunyai hajat. 

c. Dimensi ketrampilan lokal 
Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup ( survival) 
untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing masing atau disebut 
dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan 
kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, 
meramu, bercocok tanam, hingga industry rumah tangga. 

d. Dimensi Sumber Daya Lokal 
Setiap masyarakat akan menggunakan sumberdaya lokal sesuai denagn 
kebutuhanya dan tidak akan mengeksplotasi secara besar besaran atau 
dikomesesialkan. Masayarakat dituntut untuk mengeseimbamgkan alam agar 
tidak berdampak bahaya baginya. 

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal 
Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau 
disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang 
memerintah warganya untuk bertindak sesuatu dengan aturan yang telah 
disepakati sejak lama. Kemudian jika sesorang melanggar aturan tersebut, 
maka dia akan diberi sangsi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai 
pengambil keputusan. 

f. Dimensi Solidaritas Kelompok 
Manusia adalah makluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam 
melakukan pekerjaanya karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti 
halnya manusia bergotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya 
 

2.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Sastra dengan Memanfaatkan sastra 
ketrung 

       Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sastra dengan 
memanfaatkan media sastra kentrung adalah : 
2.4.1      Perencanaan 
Tahap perencanaan ini terdiri atas beberapa persiapan, seperti membuat RPP yang 
sesuai dengan materi pembelajaran yaitu  dengan membaca atau menyaksikan cerita 
satra kentrung. Selanjutnya meminta ijin kepada atasan yaitu kepala sekolah sebagai 
penanggung jawab pembelajaran di sekolah, menentukan waktu yang tepat dan 
mensosialisasikan kepada siswa. Tujuannya pada tahap perencanaan ini adalah agar 
pelaksanaaan berjalan dengan lancar dan aman. 
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2.4.2.      Pelaksanaan 
Tahap pelaksaaan ini terdiri atas terdiri atas beberapa tahapan yakni melalui 
pendekatan scientifik atau pendekatan ilmiah sesuai dengan pelaksanaan kurikulum 
2013, mulailah pembelajaran dengan menyampaikan tujuan-tujuan yang akan dicapai 
oleh peserta didik.  
    
a)      Mengamati 
Pada tahap mengamati, peserta didik melakukan kegiatan melakukan observasi untuk 
mendapatkan naskah dengan langkah membaca naskah kentrung, mendengarkan dan 
melihat tentang pertunjukan kentrung. Tujuannya adalah agar siswa mendapatkan 
inspirasi untuk melakukan pembelajaran . 
b)      Menanya 
Pada tahap menanya, peserta didik melakukan kegiatan membuat beberapa kalimat 
pertanyaan, seperti apa yang diamati? Mengapa tokoh tersebut pemberani, apa yang 
dilakukan tokoh dalam naskah kentrung, dan pertanyaan lainnya yang dapat 
dimunculkan siswa. 
c)      Mengumpulkan Informasi 
Pada tahap mengumpulkan informasi, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
telah ditimbulkan, kemudian menuliskan narasi yang berkaitan dengan cerita  yang 
diobservasi. Pemilihan kalimat dalam paragraph  hendaknya mencari kata-kata yang 
indah dan imajinatif sesuai dengan kemampuan pola pikir siswa. 
d)     Mengasosiasi 
Pada tahap mengasosiasi ini, siswa diarahkan untuk menulis   dari kata-kata dan 
kalimat yang telah mereka kumpulkan. Melalui bimbingan guru pesrta didik mulai 
memilih judul yang mereka sukai, namun sesuai dengan tema yang berhubungan 
dengan cerita. Kemudian mulailah membuat kalimat demi kalimat yang penuh 
imajinatif dan memilihan kata-kata yang indah dan luas maknanya. 
e)      Mengkomunikasikan 
Pada tahap ini, peserta didik membacakan hasil karyanya dihadapan guru dan teman-
temannya, tujuannya adalah untuk melatih keberanian dan bertukar pendapat atas 
cerpen yang telah mereka buat sendiri. 
 
2.4.3.  Evaluasi 

Setelah pembelajaran selesai, guru bersama-sama siswa melakukan evaluasi 
terhadap hasil tulisan yang terdiri atas penilaian hasil kerja siswa, dan meluruskan hal-
hal yang kurang dipahami, sehingga pembelajaran sastra dapat lebih baik lagi. Untuk 
lebih meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran sastra siswa harus melakukan 
latihan yang berulang-ulang, agar materi pembelajaran dapat dikuasai dengan baik, 
siswa ditugasi untuk membuat karya sastra  yang lain untuk dikerjakan di rumah, 
boleh dengan tema yang berbeda. 

 
2.5 Upaya Mengangkat Kearifan Lokal sebagai media pembelajaran di 
sekolah melalui Satra Kentrung di Sekolah 
  Sastra dapat berfungsi sebagai media katarsis,Aristotoles seorang filsuf dan 
ahli sastra menyatakan salah satu fungsi sastra adalah sebagai media katarris atau 
pembersih jiwa bagi penulis atau pembacanya.satra sebagai media kataris dapat 
dimanfaatkan sebagai reseftif ( bersifat menerima) dan ekspresif ( kemampuan 
mengungkapkan). Pemanfaatan secara resftif sastra sebagai media pembelajaran siswa 
dilakukan dengan dua langkah yaitu (1) pemilihan bahan ajar dan (2) penjelasan 
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proses pembelajaran. Adapun upaya pemamnfaatan secara ekpresif sastra sebagai 
media pembelajaran siswa dapat ditempuh melalui jalan mengelola emosi, persaan, 
semangat, pemikiran ide,gagasan dan pandangan kepada siswa dalam bentuk 
kreatifitas membuat karya sastra. 

Upaya mengangkat kearifam lokal sebagai media pembelajaran di sekolah 
melalui sastra kentrung,dibutuhkan waktu yang cukup lama.perlu usaha terus 
menerus dalam merealisasikan hal tersebut. Salah satu langkah besar yang harus 
dilakukan dengan cara pembiasaan. Pembiasaan bisa dimulai dari sekolah pembiasan 
bisa dilakukan untuk membangun siswa untuk cinta kearifan lokal dengan 
memanfaatkan Satra kentrung sebagai media pembbelajaran sastra di sekolah.strategi 
yang dilakukan antara lain: (1) memasukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 
dalam benruk sebagai media pembelajaran (2) membuat slogan slogan atau yel yel 
yang dapat menunbuh kembangkan kebiasaan cinta kearifan lokal ke semua 
masyarakat sekolah besikap cinta dan membanggakan kearifan lokal (3) membiasakan 
perilaku positif dikalangan warga sekolah dengan sastra kentrung sebagai medianya 
(4) memberikan hadiah ( reward) kepada anak yang selalu membanggakan  kearifan 
lokal dalam perilaku kehidupan.  
 
2.7  Kekurangan dan Kelebihan Pembelajaran Satra dengan Pemanfaatan 
Media Satra Kentrung 
2.7.1     Kekurangan 

 Memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. 
 Memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. 
 Bermain-main menjadi prioritaas daripada tujuan utama, sedangkan unsur 

studinya terabaikan. 
 Memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik 

siswa saat melakukan observasi saat mengambilan data cerita 
 Memerlukan tanggungjawab guru dan sekolah atas kelancaran dan 

keselamatan peserta didik. 
2.7.2     Kelebihan 

 Peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beranekaragam 
dari dekat. 

 Peserta didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan 
turut serta di dalam suatu kegiatan. 

 Peserta didik mampu membuat karya dengan keadaan cerita yang berasal 
dari sastra kentrung yang sangat dekat dengan  asal siswa.. 

 Siswa dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan, 
dengan melihat, mendengar, mencoba dan membuktikan secara langsung. 

 Peserta didik dapat mengapresiasikan kecerdasan dan kekreatifannya yang 
akan dituangkan ke dalam karya sastra. 

 Peserta didik dapat mempelajari sesuatu secara integral dan komprehensif. 
  
Dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan sastra kentrung sebagai 

sarana inspirasi pembelajaran sastra, guru telah mempersiapkan dan mengantisipasi 
segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 
sesuai yang diharapkan dan tercapai tujuan pembelajaran. 

Bersikap sahabat terhadap siswa dan tanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi 
agar mereka dapat menyelesaikan rangkaian-rangkaian tugas yang harus mereka 
selesaikan selama proses pembelajaran. Tetap berlaku sabar terhadap siswa yang 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

355 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

kurang termotivasi dalam pembelajaran sastra, karena bakat dan kemampuan peserta 
didik berbeda-beda, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 
Bimbinglah siswa yang mengalami kesulitan dalam pemilihan kata-kata, dan kalimat-
kalimat yang imajinatif, sehingga pembelajaran sastra siswa menjadi semakin 
menyenangkan, tidak ada unsur paksaan tetapi kemauan dari dalam diri peserta didik. 
Suasana seperti ini harus benar-benar diperhatikan, karena kegiatan pembelajaran 
membutuhkan keikhlasan hati. 
  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1  Kesimpulan 

Pengalaman adalah guru yang paling baik. Untuk mendapat pengalaman itu 
salah satu caranya adalah dengan memperhatikan dan melakukan suatu kunjungan 
nyata dapat dijadikan metode dalam proses pembelajaran. Satra Kentrung dapat 
diaplikasikan sebagai penunjang sarana pada mata pelajaran bahasa Indonesia, 
khususnya yang menyangkut karang-mengarang baik prosa maupun puisi. Pemilihan 
sastra kentrung hendaknya mempertimbangkan segi cerita yang sesuai dengan tingkat 
usia dan pengetahuan siswa untu kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai serta 
materi pembelajaran. 

Jika makalah ini dapat diterapkan dengan baik dan sedemikian rupa, maka 
dapatlah diambil kesimpulan bahwa sastra kentrung dapat dijadikan sebagai sarana 
inspirasi dalam pembelajaran sastra, maka siswa menjadi lebih mudah menuliskannya 
untuk menciptakan karya. Selain itu, kemampuan membangun setiap kata dalam 
paragraf mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ditambah lagi dengan 
penggunaan pilihan kata dan gaya bahasa yang variatif sehingga menghasilkan karya 
sastra yang rata-rata tidak mengecewakan. 
  
3.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan dalam makalah ini, beberapa saran yang dapat 
disampaikan penulis sebagai berikut. 
1. Untuk pembelajaran sastra, sebaiknya para guru mencoba satra kentrung sebagai 

sarana inspirasi sangat cocok sekali untuk pembelajaran tersebut. 
2. Ketika mengaplikasikan sebuah ide cerita dalam menulis, sebaiknya siswa diberi 

kebebasan  untuk menentukan sesuai keinginan siswa 
3. Semua produk karya siswa hendaknya dibuat antologi sebagai bahan bacaan 

alternatif di perpustakaan. 
4. Membentuk dan membangun siswa untuk membanggakan kearifan lokal dalam 

pembelajaran di sekolah melalui sastra kentrung perlu usaha yang keras dan 
berkelanjutan. 

5. Pengetahuan mengenai kearifan lokal melalui media sastra kentrung didalamnya 
terkandung amanat, yaitu nilai moral, yang berkesesuaian dengan  pendidikan 
karakter 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesulitan belajar bahasa 
Indonesia bagi pebelajar asal Thailand, dalam konteks komunikasi lisan dan 
tulis. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kesulitan belajar dalam komunikasi 
lisan pebelajar asal Thailand meliputi pemahaman kosakata, pelafalan, struktur 
kalimat, dan pemahaman akan kalimat/pernyataan kompleks; sedangkan 
kesulitan belajar dalam komunikasi tulis meliputi pemahaman dan penulisan 
kosakata, struktur kalimat, menyusun kalimat lengkap, serta penggunaan 
kalimat pasif.  

 
Kata kunci: kesulitan belajar, BIPA, pebelajar Thailand, komunikasi lisan, 

komunikasi tulis. 

 
Universitas Yala Rajabhat (UYR) memiliki program magang bagi mahasiswa 

Jurusan Bahasa Melayu. Selain dilaksanakan di Thailand, program ini juga bekerja 
sama dengan negara-negara yang masyarakatnya merupakan penutur rumpun bahasa 
Melayu, termasuk Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia. Program ini sudah 
dilaksanakan selama tiga tahun. 

Tujuan utama program magang—di Indonesia—ini adalah agar mahasiswa 
mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia dengan lancar.  
Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui budaya dan kebiasaan 
masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sejalan dengan dua tujuan umum 
pembelajaran BIPA yang dikemukakan oleh Suyitno (2007:67). Tujuan terakhir 
program ini adalah agar mahasiswa mampu mandiri dengan belajar dan berinteraksi 
dengan orang-orang di negara asing. 

Dalam kegiatan magang dan pramagang, mahasiswa UYR banyak mengalami 
kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya dalam komunikasi lisan dan 
tulis. Hal ini terjadi karena perbedaan tata bahasa, kosakata, dan budaya. Menurut 
Widodo, Susanto, dan Hunt (2011:1) komunikasi tidak hanya melibatkan bahasa 
lisan, tetapi juga cara pengucapan/artikulasi, kosakata yang tepat, dan budaya yang 
menaungi sebuah bahasa. Hal tersebutlah yang mungkin menjadi kendala/kesulitan 
belajar bahasa Indonesia bagi penutur asal Thailand, khususnya mahasiswa UYR. 

Budaya yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini membuat 
pebelajar/mahasiswa magang asal Thailand tidak hanya dihadapkan pada bahasa 
Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi di negara multikultur ini, tetapi juga 
pada kenyataan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia berkomunikasi 
menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian. Selain itu, para mahasiswa asal 
Thailand ini juga dihadapkan pada variasi konteks. Menurut Thomas dan Wareing 
(1999:17) penggunaan bahasa sangatlah variatif, bergantung pada situasi, entah itu 
formal atau informal, pribadi, publik, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat 
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memengaruhi proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa 
program magang dari UYR.   

Berdasarkan pengalaman belajar bahasa Indonesia yang dilakukan oleh 
mahasiswa UYR tahun 2017, dalam artikel ini dibahas mengenai kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi mahasiswa dalam komunikasi praktis maupun lisan menggunakan 
bahasa Indonesia. Pembahasan secara spesifik diklasifikasikan dalam dua fokus 
informasi yang meliputi (1) kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan 
dan (2) kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis bagi pebelajar asal 
Thailand.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini adalah tujuh belas mahasiswa UYR yang terlibat dalam program 
magang di Universitas Negeri Malang. Ketujuh belas mahasiswa tersebut merupakan 
warga negara Thailand yang berasal dari berbagai wilayah di Thailand. Latar belakang 
akademik ketujuh belas informan adalah mahasiswa Jurusan Bahasa Melayu di 
Universitas Yala Rajabhat Thailand. Program magang yang dijalani oleh para 
informan ini diawali dengan kegiatan belajar bahasa Indonesia secara klasikal selama 
satu bulan.   

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa (1) hasil pengerjaan soal 
bahasa Indonesia dasar, (2) hasil wawancara mengenai kesulitan belajar bahasa 
Indonesia dalam konteks komunikasi lisan, dan (3) hasil wawancara mengenai 
kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi tulis. Data pertama 
dikumpulkan untuk mengetahui kesulitan pembelajaran tulis secara langsung melalui 
kegiatan pengerjaan soal. Data kedua dan ketiga dikumpulkan untuk menjaring 
informasi mengenai kesulitan-kesulitan belajar, baik lisan maupun tulis masing-
masing individu secara personal guna menemukan variasi kesulitan antara satu 
informan dengan informan yang lainnya.  

Teknik pengumpulan data berupa hasil pengerjaan soal bahasa Indonesia dasar 
adalah dengan analisis dokumen hasil pengerjaan soal. Teknik pengumpulan data 
berupa hasil wawancara mengenai kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam konteks 
komunikasi lisan maupun tulis dilakukan dengan wawancara berpedoman. Oleh 
karena itu, instrumen penelitian yang dikembangkan adalah pedoman wawancara dan 
rubrik pengamatan hasil pengerjaan soal oleh para informan.   

  
HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian, berikut ini dijabarkan dua hasil penelitian 
berkenaan dengan kesulitan belajar bahasa Indonesia para pebelajar asal Thailand 
(UYR) dalam konteks komunikasi lisan dan tulis.  

 
Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Lisan 

Kesulitan belajar bahasa Indonesia mahasiswa UYR dalam konteks komunikasi 
lisan sangat beragam. Kesulitan tersebut muncul dalam konteks klasikal, tutorial, 
maupun pembelajaran dengan sistem imersi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
tujuh belas mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa 
pemahaman kosakata, pelafalan, struktur kalimat, dan pemahaman akan 
kalimat/pernyataan kompleks menjadi empat kesulitan utama dalam berkomunikasi 
dengan bahasa Indonesia.  
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Rincian hasil wawancara yang menggambarkan kesulitan belajar dengan 
klasifikasi sesuai tujuan penelitian dapat diamati melalui Tabel 1.1 berikut ini. 
 
Tabel 1.1 Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Lisan 

No. 
Jenis Kesulitan 

Belajar 
Konteks 

Pembelajaran 
Keterangan 

1.  Pemahaman 
kosakata 

Klasikal 
Tutorial 
Imersi  

Kesulitan terjadi saat (1) pebelajar hendak 
menyebutkan nama produk khas 
Indonesia yang akan dibeli, (2) mendapati 
kosakata berimbuhan—awalan dan 
akhiran, dan (3) kosakata bahasa 
Indonesia yang mirip dengan bahasa 
Melayu tapi memiliki makna berbeda. 

2.  Pelafalan  Klasikal 
Tutorial 
Imersi 

Kesulitan terjadi saat (1) pebelajar 
diminta menirukan pelafalan bunyi ―r‖ 
dan ―t‖ di akhir kata, variasi bunyi huruf 
―e‖, dan beberapa lainnya, (2) pebelajar 
berusaha mengucapkan kosakata bahasa 
Indonesia dengan artikulasi yang tepat 
dan jelas, (3) pebelajar berusaha 
mengucapkan kosakata bahasa Indonesia 
yang mirip dengan bahasa Melayu.    

3.  Struktur kalimat Klasikal 
Tutorial 
Imersi 

Kesulitan yang terjadi berupa (1) 
kekeliruan peletakan objek saat berbicara, 
(2) kekeliruan penggunaan afiks, dan (3) 
struktur kalimat terbalik saat berbicara. 

4.  Pemahaman akan 
pernyataan/kalimat 
kompleks 

Imersi Kesulitan terjadi saat mahasiswa 
menyimak pernyataan beruntun, kalimat 
panjang, dan kalimat majemuk terutama 
dengan banyak kosakata baru (kosakata 
bernuansa kedaerahan). 

  
  

Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Tulis 
Informasi mengenai kesulitan belajar bahasa Indonesia mahasiswa UYR 

didapatkan melalui hasil analisis data hasil pengerjaan soal bahasa Indonesia dan 
wawancara terhadap tujuh belas informan. Kesulitan dalam komunikasi tulis muncul 
dalam konteks klasikal atau pembelajaran di dalam kelas. Hal ini terjadi karena 
aktivitas menulis lebih banyak terjadi dalam konteks pramagang—kelas bahasa 
Indonesia—dalam aktivitas magang, mahasiswa lebih banyak dituntut melakukan 
komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulis.  

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa terdapat empat kesulitan utama 
yang dihadapi oleh mahasiswa UYR dalam komunikasi tulis. Keempat kesulitan 
tersebut meliputi (1) pemahaman dan penulisan kosakata, (2) struktur kalimat, (3) 
menyusun kalimat lengkap, dan (4) menggunakan struktur kalimat pasif. Informasi 
spesifik mengenai hal tersebut dapat diamati melalui Tabel 1.2 berikut ini.  
 
Tabel 1.2  Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Tulis 

No. 
Jenis Kesulitan 

Belajar 
Konteks 

Pembelajaran 
Keterangan 

1.  Pemahaman dan Klasikal Kesulitan terjadi saat (1) pebelajar hendak 
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No. 
Jenis Kesulitan 

Belajar 
Konteks 

Pembelajaran 
Keterangan 

penulisan 
kosakata 

 memahami dan menuliskan kosakata 
tertentu/baru yang belum pernah 
dipelajari, (2) mendapati kosakata 
berimbuhan—awalan dan akhiran, (3) 
kosakata bahasa Indonesia yang mirip 
dengan bahasa Melayu tapi memiliki 
makna berbeda,  (4) menulis dengan ejaan 
yang tepat, dan (5) penulisan singkatan 
dengan tidak taat asas. 

2.  Struktur kalimat Klasikal 

 
Kesulitan yang terjadi berupa (1) 
kekeliruan peletakan objek saat menyusun 
kalimat, (2) kekeliruan penggunaan afiks, 
dan (3) struktur kalimat terbalik. 

3.  Menyusun 
kalimat lengkap 

Klasikal 

 
Kesulitan yang terjadi berupa (1) 
memilih kata berimbuhan yang tepat 
untuk melengkapi kalimat, (2) 
melengkapi kalimat dengan objek dan 
atau predikat. 

4.  Menggunakan 
struktur kalimat 
pasif 

Klasikal 

 
Kesulitan yang terjadi berupa (1) 
kesulitan menulis kalimat pasif dengan 
subjek dan objek tunggal/jamak, (2) 
kesulitan mengubah susunan kalimat 
aktif menjadi kalimat pasif. 

 
 
PEMBAHASAN 
Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Lisan 

Kesulitan belajar bahasa Asing—dalam konteks ini bahasa Indonesia bagi 
penutur asing (BIPA)—memang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat 
dipungkiri oleh semua pebelajar. Bentuk kesulitan yang dihadapi tentu saja beragam. 
Ada kesulitan yang berasal dari faktor internal (misal: motivasi belajar rendah, 
gangguan psikologis, dan lain sebagainya), ada pula yang berasal dari faktor eksternal 
(misal: strategi pembelajaran yang tidak tepat, suasana belajar yang tidak kondusif, 
dan lain sebagainya).  

Permasalahan atau kesulitan yang umum terjadi pada pebelajar asing di negara 
bahasa sasaran adalah penyesuaian diri dan kondisi psikologis yang fluktuatif akibat 
berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Azizah (2012) yang 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika nonkebahasaan yang dialami 
oleh pebelajar asal Amerika dalam program Critical Language Scholarship (CLS). 
Problematika tersebut meliputi (1) penyesuaian diri dengan lingkungan, (2) iklim 
belajar, (3) karakter penempatan kelas, (4) dtempat tinggal, (5) pemasangan dengan 
tutor, dan (6) kondisi psikologis yang fluktuatif. 

Dalam konteks lisan, problematika nonkebahasaan sebagaimana yang 
dikemukakan Azizah sangat berpengaruh terhadap aspek komprehensi maupun 
produksi yang dilakukan oleh pebelajar. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang 
menunjukkan bahwa kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi 
lisan tidak hanya terjadi di lingkungan kelas, tetapi juga di lingkungan sekitar tempat 
tinggal dan tempat-tempat lain yang dikunjungi pebelajar.  
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Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat empat kesulitan utama yang 
dihadapi oleh pebelajar asal UYR dalam konteks komunikasi lisan, yakni pemahaman 
kosakata, pelafalan, struktur kalimat, dan pemahaman akan kalimat/pernyataan 
kompleks. Kesulitan yang paling tampak dalam komunikasi lisan mahasiswa UYR—
terlebih saat melakukan wawancara—adalah untuk menyusun kalimat lengkap.  
Umumnya, para mahasiswa tersebut menjawab pertanyaan dengan struktur kalimat 
yang tidak lengkap, misal subjek saja, jawaban ya/tidak, atau menjelaskan perlahan-
lahan dengan bahasa Indonesia yang bercampur dengan kosakata bahasa Melayu.  

Pembelajaran komunikasi lisan secara klasikal dalam kelas formal sebagai 
kegiatan pramagang/persiapan magang yang dilakukan oleh mahasiswa UYR tentu 
berbeda dengan konteks komunikasi lisan lainnya (tutorial dan imersi). Menurut 
Caroll (1985:370) komunikasi di dalam kelas—meskipun memiliki konvensi implisit 
sebagaimana komunikasi dalam konteks lain—memiliki kekhasan yang 
membedakannya dengan konteks nonpembelajaran formal. Ada aturan-aturan khusus 
yang diterapkan dalam aktivitas komunikasi lisan di dalam kelas. Komunikasi tersebut 
melibatkan interaksi dengan teman sekelas dan guru.  

Menurut Nation (2003:2) komunikasi yang dibangun di dalam kelas merupakan 
salah satu bentuk manajemen pembelajaran yang sangat berpengaruh terhadap 
komunikasi di luar kelas (imersi). Struktur bahasa kedua/asing yang dicontohkan oleh 
guru melalui pernyataan-pernyataan di kelas akan melekat dan bermanfaat untuk 
digunakan sebagai monitor aktivitas berbicara di luar kelas. Untuk meningkatkan 
keterampilan komunikasi lisan, guru juga harus bertindak sebagai pengatur agar tidak 
ada penggunaan bahasa asal (L1) di kelas. Hal ini penting dilakukan karena L1 yang 
digunakan di kelas akan menghambat peningkatan keterampilan komunikasi lisan 
pebelajar dalam bahasa sasaran.  

Di dalam kelas, guru memberikan contoh perilaku berbahasa formal karena 
salah satu tujuan pembelajaran komunikasi lisan di dalam kelas adalah membiasakan 
mahasiswa untuk berbicara/berkomunikasi dalam konteks formal. Kosakata (formal) 
yang dipajankan dalam komunikasi lisan di dalam kelas merupakan hasil seleksi dari 
berbagai kosakata bermakna serupa yang digunakan dalam konteks nonformal 
maupun formal. Karena tujuan pembelajaran BIPA tidak hanya untuk komunikasi 
akademik, mahasiswa juga diberi informasi berkenaan dengan kosakata-kosakata 
nonformal yang mungkin akan didengar dalam konteks berbeda. Meskipun demikian, 
hal ini memang riskan menimbulkan masalah berupa kesulitan memilih kosakata yang 
tepat untuk konteks yang sesuai (formal atau informal).   

 
Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa UYR sebenarnya 

merupakan proses natural yang terjadi pada pebelajar bahasa kedua atau bahasa asing. 
Secara sistematis, Ellis (1986:184—185) menyebutkan bahwa terdapat banyak strategi 
yang acapkali dilakukan para pebelajar bahasa kedua untuk dapat berkomunikasi 
menggunakan bahasa sasaran. Strategi-strategi tersebut mencakup (1) pengurangan 
informasi, (2) penggunaan fungsi minimal dalam kalimat, (3) alih kode, (4) 
penggunaan bahasa asing, (5) penerjemahan literal, (6) parafrase, (7) melakukan 
pengulangan penyusunan kalimat, (8) penunjukan terhadap benda, (9) bertanya 
langsung tentang makna kata, (10) menunggu ingatan, (11) menggunakan medan 
semantik dengan perkiraan, dan (12) menggunakan bahasa lain (bisa bahasa yang 
mirip bahasa sasaran).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa UYR, diketahui bahwa strategi 
yang digunakan saat mengalami kesulitan berkomunikasi lisan antara lain: (1) 
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menanyakan kosakata sesuai dengan makna yang diinginkan pada rekan sejawat atau 
guru, (2) menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengganti, (3) memperagakan 
kosakata, (4) menunjuk benda yang berkaitan dengan kosakata yang dimaksud, (5) 
memanfaatkan gadget untuk menunjukkan gambar kosakata yang dimaksud, dan (6) 
mencari informasi dari kamus.  
 
Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Tulis 

Kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis sangat beragam 
wujudnya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesulitan belajar bahasa 
Indonesia dalam komunikasi tulis yang dialami oleh mahasiswa/pebelajar asal UYR 
Thailand cukup beragam, yakni (1) pemahaman dan penulisan kosakata, (2) struktur 
kalimat, (3) menyusun kalimat lengkap, dan (4) menggunakan struktur kalimat pasif.  

Kesulitan pemahaman kosakata umumnya terjadi saat pebelajar menemukan 
kosakata baru yang belum pernah didengar atau kosakata yang pernah diketahui 
tetapi jarang digunakan dalam komunikasi. Kesulitan penulisan kosakata yang sering 
dihadapi oleh pebelajar berupa kesulitan penulisan ejaan—sebab ejaan Melayu 
berbeda dengan bahasa Indonesia—dan fosilisasi penulisan kosakata dari bahasa lain 
yang mirip dengan bahasa Indonesia, misalnya kata ―aktivitas‖ nyaris selalu ditulis 
dengan ―aktivity‖. Selain itu, penggunaan singkatan dengan tidak taat asas dan 
kosakata berafiks menjadi dua kendala yang sering dihadapi dalam konteks tulis. 
Menurut para pebelajar, penggunaan singkatan dengan tidak taat asas dipengaruhi 
oleh faktor kebiasaan dalam penggunaan pesan singkat, sedangkan kosakata berafiks 
seringkali membuat para pebelajar bingung karena terdapat pengecualian bagi 
kosakata tertentu berkenaan dengan penempelan afiks, misal pada prefix ―ber-― dan 
―me(N)-― atau pada imbuhan lengkap (awalan dan akhiran).   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2000) menunjukkan kesalahan-
kesalahan berbahasa Indonesia yang mirip dengan hasil penelitian ini. Kesalahan 
tersebut meliputi (1) ketidakefektifan kalimat, (2) diksi, (3) kesalahan penggunaan 
afiks, (4) tidak lengkapnya fungsi kalimat, (5) kesalahan pemakaian preposisi, (6) 
pembalikan urutan kata, (7) kesalahan penggunaan konstruksi pasif, (8) kesalahan 
pemakaian konjungsi, (9) ketidaktepatan pemakaian yang, dan (10) kesalahan dalam 
pembentukan makna jamak. Dari kemiripan tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya 
kesalahan-kesalahan berbahasa tulis pada pebelajar BIPA dapat diprediksikan untuk 
dicarikan solusi yang efektif dalam mengatasinya.  

Salah satu strategi penting—yang pada dasarnya telah digunakan dalam kelas 
bahasa Indonesia program magang mahasiswa UYR—dalam mengatasi kesulitan 
komunikasi tulis dengan bahasa Indonesia menurut Bitchener (2008) adalah 
memberikan umpan balik korektif tertulis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
umpan balik korektif tertulis bermanfaat dalam memperbaiki penggunaan referen 
dengan ―a‖ dan ―the‖ (konteks penelitian: bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing/sasaran). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa 
strategi serupa yang digunakan dalam kelas bahasa Indonesia memberikan dampak 
positif berupa peningkatan pemahaman komunikasi tulis sesuai dengan hasil koreksi 
tertulis.  

Selain memberikan umpan balik korektif tertulis pada tugas-tugas menulis yang 
diberikan untuk pebelajar, dalam kelas bahasa Indonesia dan kegiatan magang, 
pebelajar mendapatkan solusi lain berupa tugas membaca berbagai teks berbahasa 
Indonesia. Solusi ini merupakan salah satu strategi konkret untuk menambah 
wawasan/skemata bahasa bagi pebelajar. Skemata bahasa yang dimaksud dalam hal 
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ini meliputi (1) jumlah kosakata yang dimiliki, (2) pengetahuan tentang penggunaan 
kosakata, (3) pengetahuan tentang tata bahasa, dan (4) pengetahuan tentang 
pengembangan paragraf (Nurhadi, 2008). Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 
bahwa penerapan strategi tersebut secara rinci mencakup kegiatan (1) pemberian 
tugas membaca beragam teks, (2) mencari makna kata sulit, (3) membuat pertanyaan 
tentang isi teks, dan (4) menyusun teks serupa.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan pada bagian pembahasan, berikut ini 
disajikan dua simpulan sesuai dengan tujuan penelitian.  
1) Empat kesulitan utama yang dihadapi oleh pebelajar asal UYR dalam konteks 

komunikasi lisan, yakni pemahaman kosakata, pelafalan, struktur kalimat, dan 
pemahaman akan kalimat/pernyataan kompleks. Kesulitan yang paling tampak 
dalam komunikasi lisan mahasiswa UYR—terlebih saat melakukan wawancara—
adalah untuk menyusun kalimat lengkap. Strategi yang dapat dan telah digunakan 
untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: (1) menanyakan kosakata 
sesuai dengan makna yang diinginkan pada rekan sejawat atau guru, (2) 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengganti, (3) memperagakan 
kosakata, (4) menunjuk benda yang berkaitan dengan kosakata yang dimaksud, (5) 
memanfaatkan gadget untuk menunjukkan gambar kosakata yang dimaksud, dan 
(6) mencari informasi dari kamus. 

2) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesulitan belajar bahasa Indonesia 
dalam komunikasi tulis yang dialami oleh mahasiswa/pebelajar asal UYR 
Thailand cukup beragam, yakni (1) pemahaman dan penulisan kosakata, (2) 
struktur kalimat, (3) menyusun kalimat lengkap, dan (4) menggunakan struktur 
kalimat pasif. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan 
strategi umpan balik korektif tertulis dan tugas membaca berbagai teks untuk 
menambah skemata bahasa pebelajar. 
 

Saran 
Kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing 

(BIPA) merupakan hal yang bersifat natural dan pasti akan dihadapi oleh semua 
pebelajar (khususnya pada level awal). Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa asal Thailand pada dasarnya 
memiliki kemiripan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pebelajar asal 
negara lain (berdasarkan perbandingan dengan penelitian lainnya). Oleh karena itu, 
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi-strategi 
praktis yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran BIPA di 
berbagai universitas atau lembaga Kursus BIPA.  

Strategi-strategi yang telah digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 
pebelajar dapat diadopsi atau diadaptasi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang 
optimal. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, para penyusun kurikulum dan 
guru BIPA dapat melakukan pengembangan dengan memperhatikan kesulitan-
kesulitan belajar dan kebutuhan pebelajar, khususnya pada level awal. Hasil penelitian 
ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah dokumen pembanding dalam menghadapi 
pebelajar asal Thailand, karena tidak menutup kemungkinan ada kesulitan-kesulitan 
lain yang akan dihadapi oleh para pebelajar BIPA meskipun berasal dari negara yang 
sama.   
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ABSTRAK: Permasalahan kurangnya motivasi belajar siswa mengakibatkan prestasi belajar 
siswa menurun. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan motivasi belajarnya 
melalui metode khusus, salah satunya adalah metode karyawisata. Penelitian dengan 
menggunakan metode ini dilakukan sebagai studi kasus tentang motivasi dan hasil belajar 
siswa kelas X IPA MAN 2 Wakatobi Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Data-data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner untuk 
mengukur motivasi belajar siswa dan tes untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. 
Setelah itu diproses melalui perhitungan statistik untuk melihat peningkatan hasil dan 
motivasi belajar. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, dari skor 51 
menjadi 76. Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang tinggi dengan persentase 
antara 83,33% sampai 100%, sehingga nilai persentase hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan yakni mencapai 91,66%. Sedangkan nilai siswa yang mencapai KKN atau ≥ 70 
adalah 22 orang dengan persentase 91,66 %. 
 

Kata Kunci: motivasi belajar, prestasi belajar 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan fungsi tersebut, pendidikan nasional 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cakap, 
kritis, kreatis, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab baik melalui pembelajaran formal di sekolah maupun pendidikan nonformal di 
masyarakat. 

Pembelajaran bahasa merupakan perubahan dalam kemampuan, sikap 
perilaku siswa yang relatif permanen dalam berbahasa sebagai akibat dari pengalaman 
belajar siswa. Perubahan tersebut akan nampak pada peningkatan kualitas dan 
kuantitas kecakapan berbahasa, baik dalam tataran  pemahaman berbahasa, 
keterampilan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi (mendengarkan, membaca, 
menulis, dan berbicara), maupun dapat sikap positif terhadap bahasa Indonesia. 
Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran bahasa dapat dilihat dengan adanya hasil 
pembelajaran bahasa yang memadai. Dengan hasil yang memadai ini, prestasi belajar 
berbahasa siswa akan dicapai.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi belajar bahasa siswa 
adalah motivasi. Motivasi belajar ini akan membangkitkan keinginan siswa untuk 
belajar lebih giat, ulet, tekun dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses 
pembelajaran bahasa. Dorongan motivasi belajar ini, merupakan salah satu hal yang 
perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah, khususnya dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam Kurikulum 2013 bahasa Indonesia mendapat tempat yang cukup 
strategis. Dikatakan ‗strategis‘ karena bahasa Indonesia dinobatkan sebagai penghela 
ilmu pengetahuan (Siregar, 2013), hal ini juga dapat beresiko karena pelajaran bahasa 
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Indonesia terintegrasi juga dengan mata pelajaran lain. Ini adalah konsekuensi 
perubahan dari para pengubah kurikulum.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di MAN 2 Wakatobi selama 
ini masih menggunakan pendekatan konvensional dengan metode ceramah dan tanya 
jawab dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Siswa kurang diberi kesempatan 
untuk keluar mengamati objek secara langsung untuk mengembangkan ide dan 
pikirannya di alam terbuka. Sementara dalam kurikum 2013, materi pelajaran bahasa 
Indonesia sudah berbasis teks yang didasarkan pada kejadian yang faktual di dalam 
masyarakat. 

Untuk menyelesaikankan permasalahan pembelajaran Bahasa Indonesia 
tersebut, maka perlu diterapkan metode pembelajaran karyawisata yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertemu langsung dengan lingkungan masyarakat. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan 
melakukan penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran karyawisata. 

 
A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penerapan metode karyawisata untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa MAN 2 Wakatobi? 

2. Apakah penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa MAN 2 Wakatobi 
 

B. Tujuan Penelitian 
Adapun  tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan metode karyawisata untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa MAN 2 Wakatobi. 

2. Mendeskripsikan penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa MAN 2 Wakatobi. 

 
C. Hipotesis 

Jika siswa diberikan pembelajaran dengan metode karyawisata, maka  
motivasi dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi siswa, a) Memberikan pengalaman baru, berkesan dan bermakna. b) 

Meningkatkan motivasi belajar siswa. c) Meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Bagi guru, a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan metode 

dalam pembelajaran. b) Meningkatkan kreativitas bagi guru dalam 
menggunakan metode dalam pembelajaran. 
 
 

E. Ruang Lingkup 
1. Tema dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Observasi (LHO). 
2. Beberapa indikator yang dikembangkan melalui metode karyawisata dalam 

penelitian ini adalah: 1) Melakukan observasi objek. 2) Menyusun kerangka 
teks LHO. 3) Menyusun teks LHO berdasarkan pengamatan,     4) 
Menyajikan teks LHO yang disusun berdasarkan pengamatan dengan 
memperhatikan ejaan, tanda baca yang benar. 
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3. Dalam mengukur peningkatan motivasi dan hasil belajar, ada beberapa teknik 
yang dapat digunakan dalam pembelajaran diantaranya:                 1) 
Mengamati hasil kuesioner yang telah diisi oleh siswa (diisi pada waktu selesai 
pembelajaran), 2). Antusias dan keaktifan siswa pada saat proses 
pembelajaran. 

4. Dalam mengukur peningkatan hasil belajar siswa dilakukan melalui metode 
pembelajaran karyawisata. Hasil belajar akan diukur melalui instrumen tes 
soal, soal pre tes, dan soal pos tes. 
 

F. Definisi Operasional 
1. Metode karyawisata adalah cara penyajian materi dengan membawa siswa 

mempelajari materi pelajaran di luar kelas, dengan memanfaatkan lingkungan 
sebagai sumber belajar sehingga dapat merangsang kreativitas siswa, informasi 
dapat lebih luas dan aktual serta dapat mencari dan mengolah sendiri 
informasi yang didapatkan (Checep (2008:65). 

2. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah 
laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 
mencapai hasil dan tujuan tertentu. 

3. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk 
belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara 
belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi 
kegiatan-kegiatannya. 

4. Hasil belajar adalah pencapaian tujuan dan hasil belajar sebagai produk dari 
proses belajar, maka didapatlah hasil belajar. 
 

METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Arikunto, (2009:3) 
menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 
terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 
terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

B. Prosedur Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 
1. Tahap Pra Tindakan 

a. Observasi Awal 

b. Merumuskan Rancangan Pembelajaran 
Pada kegiatan ini beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 
1).  Melakukan pertemuan awal dengan siswa membahas tentang 

pembelajaran dengan memanfaatkan alam atau lingkungan sebagai 
tempat pembelajaran. 

2).  Membentuk kelompok dengan membagi jumlah siswa 24 menjadi 4 
kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 6 siswa. 

3). Menyusun RPP yang sesuai dengan materi dan kompetensi dasar.  
4).   Membuat lembar observasi sesuai materi menulis teks LHO. 
5). Membuat lembar kuesioner tentang instrumen motivasi belajar. 
6).   Menyusun soal pre tes dan soal pos tes. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Tahap ini akan dilaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 
disusun sebelumnya, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dengan 
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menggunakan metode karyawisata. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 
selama proses pembelajaran. Peran peneliti dalam hal ini juga sebagai 
pengamat (observer). 
a. Perencanaan: 

1) Menyiapkan RPP. 
2) Merancang pembelajaran metode karyawisata dengan membentuk 

kelompok terlebih dahulu. 
3) Menyusun lembar pengamatan. 
4) Merancang soal-soal latihan. 

b. Tindakan: 
1). Mengecek kehadiran siswa. 
2). Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
3). Membentuk kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri atas 6 siswa. 
4). Menyusun RPP yang sesuai dengan materi dan kompetensi dasar.  
5). Membuat lembar observasi sesuai materi (Menulis Teks LHO). 
6). Membuat lembar kuesioner tentang instrumen motivasi belajar. 
7). Menyusun soal pre tes dan pos tes. 

c.   Pengamatan: 
1). Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran. 
2). Kerja sama dan keaktifan dalam kelompok. 
3). Partisipasi siswa dalam mengemukakan pendapat. 

d.  Refleksi,  
Refleksi dilakukan untuk menentukan apakan tindakan yang 

dilakukan pada pembelajaran tersebut sudah berhasil atau belum. 
 

C. Kehadiran Peneliti di Lapangan 
Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi ganda. Peran pertama,  peneliti 

sebagai guru mata pelajaran. Peran kedua sebagai sebagai pengamat (observer). 
Peneliti terlibat secara aktif dalam merencanakan tindakan, observasi, refleksi, 
pengumpul data dan menganalisis data. 

 
D. Subjek yang Diteliti 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA MAN 2 Wakatobi yang 
berjumlah 24 siswa terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

 
E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas X MAN 2 
Wakatobi dengan menggunakan metode karyawisata. Tempat pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran adalah di ―Kau Bula Sahuu‖ pada hari Kamis tanggal 8 
September 2016, Semester Ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

 
F. Instrumen 

Adapun instrumen yang digunakan antara lain: lembar instrumen soal, pre 
tes, lembar pos tes, lembar instrumen motivasi (kuesioner) dan lembar 
pengamatan. 

 
G. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: 
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1. Motivasi Belajar 
Data motivasi belajar diperoleh melalui hasil observasi perilaku siswa dan 
aktivitas siswa dalam proses belajar-mengajar. Data ini juga didukung oleh 
lembar hasil angket instrumen motivasi yang telah diisi oleh siswa. 

2. Prestasi belajar 
Data prestasi belajar berupa tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang 
telah dipelajari. Data ini diukur melalui instrumen soal. 
 

H. Analisis Data 
1. Analisis Data Hasil Belajar 

Analisis data hasil belajar dilakukan dengan menelaah semua data yang 
diperoleh melalui hasil tes dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 
dengan teknik persentase. Adapun rumusnya adalah: 

Rumus Rata-Rata Skor Hasil Belajar: 
 

    X = Rata-rata skor total yang dicari 

  

n = Jumlah siswa 
Rumus Persentase Hasil Belajar : 

 

    P  = Nilai persentase yang dicari 

F  = Nilai frekuensi hasil belajar 

 = Jumlah total keseluruhan nilai frekuensi 
100% = Bilangan konstan 

 
HASIL PENELITIAN 
1. Paparan Data Pra Tindakan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti sudah menemukan 
permasalahan di sekolah tempat peneliti mengajar yaitu kurangnya motivasi belajar 
siswa yang diakibatkan metode mengajar yang tidak bervariasi. Kemudian peneliti 
mengambil inisiatif untuk merancang pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran karyawisata, Metode ini memberikan kesempatan untuk dengan 
membawa siswa ke objek penelitian. Peneliti juga sebelumnya telah meminta 
persetujuan dari Kepala Sekolah selaku penanggungjawab di sekolah dalam 
melakukan pembelajaran di tempat tersebut (objek yang dituju). Selanjutnya 
peneliti juga merancang mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 
soal-soal yang digunakan untuk pre test, pos tes dan soal-soal pembelajaran 
metode karyawisata yang sesuai dengan materi Laporan Hasil Observasi (LHO).   

Pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sesuai dengan jadwal 
pelajaran Bahasa Indonesia di kelas X IPA, peneliti segera melaksanakan 
pembelajaran sekaligus penelitian tentang penerapan metode karyawisata sesuai 
dengan materi dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

 
2. Paparan Data Penelitian  

Kegiatan yang dilakukan satu siklus meliputi empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, observasi dan refleksi. Masing-
masing tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 
a. Tahap Perencanaan Penelitian 
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1). Observasi Awal 
2). Merumuskan Rancangan Pembelajaran 

Pada tahap ini beberapa hal yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 
a). Melakukan pertemuan awal (di akhir pertemuan sebelumnya) dengan 

siswa membahas tentang pembelajaran dengan memanfaatkan alam atau 
lingkungan sebagai tempat pembelajaran. 

b). Membentuk kelompok diskusi dengan membagi jumlah siswa 24 menjadi 
4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 6 siswa. 

c). Menyusun RPP yang sesuai dengan materi dan kompetensi dasar.  
d). Menyiapkan lembar observasi sesuai materi (Menulis Teks LHO). 
e). Menyiapkan lembar kuesioner tentang instrumen motivasi belajar. 
f). Menyiapkan soal pre tes dan pos tes. 

 
b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, dimulailah juga pelaksanaan 
penelitian yang telah direncanakan pada tahap persiapan. Dalam penelitian ini, 
peneliti hanya melaksanakan penelitian satu kali pertemuan. Beberapa indikator 
yang dikembangkan melalui metode karyawisata dalam penelitian ini adalah: 1) 
Melakukan observasi objek. 2) Menyusun kerangka teks LHO. 3) Menyusun teks 
LHO berdasarkan pengamatan, 4) Menyajikan teks LHO yang disusun 
berdasarkan pengamatan dengan memperhatikan ejaan, tanda baca yang benar. 

Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan metode 
karyawisata: 

Tahap Kegiatan Guru 

Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
Metode 
Pembelajaran 
Karyawisata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Siswa dan guru bersama-sama menuju lokasi 
pembelajaran yaitu di Kau Bula Sahuu. 

2. Sebelum dimulai pembelajaran, diawali dengan doa. 
3. Menggali pengetahuan awal dengan memberikan pretes. 
4. Menjelaskan metode pembelajaran karyawisata. 
1. Siswa berkelompok yang terdiri atas 6 orang. 
2. Lembar soal pre tes sudah diisi oleh siswa pada 

pertemuan yang sebelumnya yaitu pada hari Senin, 5 
September 2016. 

3. Masing-masing kelompok, siswa melakukan observasi 
objek sesuai dengan kesepakatan kelompoknya 

4. Siswa mengisi lembar observasi yang telah disiapkan 
5. Siswa memulai melakukan observasi mengenai objek 

yang telah disepakati oleh kelompoknya. 
6. Menyusun kembali teks laporan hasil observasi yang 

dibaca dengan memerhatikan isi, struktur, dan ciri 
kebahasaan. 

7. Siswa membahas hasil observasinya dalam kelompoknya, 
lalu mempresentasikan hasil kelompoknya. 

8. Masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil 
kelompoknya, dan kelompok lain menanggapinya. 

1. Bersama siswa guru merevisi teks LHO yang telah 
disusun oleh masing-masing kelompok. 

2. Bersama siswa guru menutup pembelajaran dengan 
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Penutup dan 
Refleksi 

doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. 
3. Masing-masing perwakilan kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil pengamatannya. 
4. Guru dan siswa memberikan kesimpulan dari diskusi 

kelas. 
5. Memberikan post tes. 
6. Bersama siswa guru kembali ke sekolah. 

 
Tabel  1.2    Hasil belajar 

No
. 

Nama L/P Pre tes Hasil Keterangan 

1. Fatwa Azzumardi L 76 90 Meningkat 

2. Ongki Saputra L 50 75 Meningkat 

3. Hardianti P 40 50 Meningkat 

4. Rismawati P 65 81 Meningkat 

5. Saharia Desinta P 80 95 Meningkat 

6. Satriani P 60 82 Meningkat 

7. Muhammad Yadin L 65 80 Meningkat 

8. Ridwan Rianto L 68 80 Meningkat 

9. Izul Rifki L 69 80 Meningkat 

10. Sulaiman L 45 75 Meningkat 

11. La Edi L 40 70 Meningkat 

12. Muhlifun L 58 80 Meningkat 

13. Muh. Saaduddin L 65 80 Meningkat 

14. Hasanuddin L 55 75 Meningkat 

15. Putry Penanda P 78 90 Meningkat 

16. Rizki L 50 75 Meningkat 

17. Rina P 55 78 Meningkat 

18. Royani P 50 77 Meningkat 

19. Rahmat Ibrahim L 40 40 Tetap 

20. Asri L 35 70 Meningkat 

21. Fitrinanda P 48 78 Meningkat 

22. Firman L 40 75 Meningkat 

23. Rati Sumanti P 67 79 Meningkat 

24. Safaruddin L 58 75 Meningkat 

Rata-rata Nilai 51 76  

 
 
Tabel 1.3 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 1 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

1 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya aktif dan 
semangat.  

SS 21 87,50% 

S 2 8,33% 

KS 1 4,16% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.4 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 2 
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Angket Pernyataan Keterangan F % 

2 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya senang 
mengerjakan tugas 
dengan diskusi.  

SS 22 91,66% 

S 2 8,33% 

KS 0 0 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

Tabel 1.5 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 3 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

3 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya senang 
belajar dengan 
berkelompok.  

SS 20 83,33 

S 2 8,33% 

KS 2 8,33% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.6 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 4 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

4 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya merasa 
menjadi bagian dari 
kelompok.  

SS 19 79,16% 

S 3 12,50% 

KS 2 8,33% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.7 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 5 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

5 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya berani 
dalam belajar.  

SS 19 79,16% 

S 1 4,16% 

KS 4 16,66% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.8 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 6 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

6 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya senang 
dalam berfikir.  

SS 20 83,33 

S 4 16,66% 

KS 0 0 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.9 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 7 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

7 
Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 

SS 17 70,83% 

S 5 20,83% 
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membuat saya senang 
berinteraksi atau 
berbicara dengan teman.  

KS 2 8,33% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 17 70,83% 

 
 
Tabel 1.10  Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 8 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

8 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya bekerja 
sama dengan teman 
sekelompok.  

SS 17 70,83% 

S 7 29,16% 

KS 0 0 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.11 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 9 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

9 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya terpacu 
berusaha memahami 
materi.  

SS 19 79,16% 

S 4 16,66% 

KS 1 4,16% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.12 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 10 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

10 

Metode Pembelajaran 
Karyawisata membuat 
saya senang karena 
diminta untuk 
menyampaikan hasil 
diskusi di depan. 

SS 16 66,66% 

S 4 16,66% 

KS 2 8,33% 

TS 2 8,33% 

STS 0 0 

 24 100 

  
Tabel 1.13 Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 11 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

11 

Metode Pembelajaran 
seperti ini (Karyawisata) 
membuat saya lebih 
tertarik belajar Bahasa 
Indonesia.  

SS 22 91,66% 

S 1 4,16% 

KS 1 4,16% 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
Tabel 1.14  Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Aspek 12 

Angket Pernyataan Keterangan F % 

12 

Metode Pembelajaran 
seperti ini Karyawisata 
membuat saya lebih 

SS 19 79,16% 

S 4 16,66% 

KS 1 4,16% 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

374 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

mudah memperoleh 
pengetahuan dalam 
proses belajar. 

TS 0 0 

STS 0 0 

Ʃ 24 100 

 
c. Hasil Observasi  

Berdasarkan catatan lapangan dari peneliti yang sekaligus sebagai 
observer, berhasil diketahui beberapa poin yang terjadi selama proses 
pembelajaran berlangsung dengan metode pembelajaran karyawisata, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran sudah menunjukkan antusias 

yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran siswa tepat waktu dan  
mencapai 100%. 

2. Kerja sama dalam kelompok juga sudah menunjukkan kekompakan yang 
tinggi, Hal ini dapat diamati sewaktu mereka saling membantu pada saat 
mereka  melakukan observasi objek. 

3. Dalam berdiskusi kelompok, semua siswa berpartisipasi dalam 
mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka temui di 
lapangan. Siswa yang lain mendengarkan apa yang dikemukakan oleh 
temannya sendiri.  

4. Keaktifan siswa dalam berinteraksi sudah nampak, bertanya atau 
mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya, baik dengan 
sesama siswa atau pun guru menunjukkan suasana yang sangat akrab. Hal 
ini disebabkan oleh suasana pembelajaran yang santai dan tidak bersifat 
formal.  

5. Secara keseluruhan berdasarkan pengamatan observer terlihat bahwa 
semua siswa aktif serta menunjukkan antusias yang tinggi dalam 
pembelajaran dengan menggunakan metode karyawisata. 

d. Tahap Refleksi 
Reflesi dilakukan untuk menentukan apakan tindakan yang 

dilakukan pada pembelajaran tersebut sudah berhasil atau belum. Berdasarkan 
analisis data pengamatan yang dilakukan oleh observer, setelah diterapkan 
metode karyawisata sudah menunjukkan antusias yang tinggi dari semua 
siswa. Semua siswa berani mengemukakan pendapatnya baik dalam bentuk 
pertanyaan, saran, sanggahan ataupun kritikan. 

 
PEMBAHASAN 
A. Hasil Penerapan Model Karyawisata pada Pelajaran Bahasa Indonesia  

Kelas X MAN 2 Wakatobi 
Penerapan metode karyawisata menunjukkan peningkatan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan data hasil belajar siswa yang diperoleh (Tabel 1.2) sebelum 
diterapkan merode pembelajaran karyawisata rata-rata skor total adalah 51 dengan 
skor tertinggi 80 dan siswa yang tuntas (skor ≥ 70) sebanyak 3 orang siswa dan 
setelah diterapkan model pembelajaran karyawisata rata-rata skor siswa menjadi 76 
dengan skor tertinggi 95 dan siswa yang tuntas (skor ≥70) sebanyak 22 orang. Hal 
ini berarti telah terjadi peningkatan persentase  rata-rata dari hasil pre tes siswa ke 
hasil soal sebanyak 24,92 %. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata 
nilai total 24,92%% setelah dilakukan metode pembelajaran karyawisata. 
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Tabel 1.3 Persentase Hasil Belajar 
 

Keterangan f Presentase (%) 

Meningkat 23 95,83 

Tetap 1 4,16 

Menurun - - 

Jumlah ( Ʃ ) 24 100 

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 
setelah diterapkan metode pembelajaran karyawisata pada kelas X MAN 2 
Wakatobi dari 24 siswa, yang mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya adalah 
sebanyak 23 orang siswa, sehingga terjadi peningkatan pada persentase rata-rata 
hasil belajar siswa menjadi 95,83%. Hasil belajar siswa setelah diterapkan model 
pembelajaran karyawisata tersebut dapat disajikan dalam bentuk distribusi 
frekuensi sebagai berikut. 

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi Skor Nilai Setelah Penerapan Model 
Karyawisata 
 

Rentang Skor Frekuensi Persentase Kategori 

85 – 100 3 12,50% Baik sekali 

70 – 84 19 79,16% Baik 

55 – 69 - 0 Cukup 

40 – 54 2 8,33% Kurang 

0 - 39 - 0 Sangat kurang 

Dari data tabel 1.4 tersebut dapat diketahui bahwa setelah diterapkannya 
metode pembelajaran karyawisata mengalami peningkatan hasil belajar siswa 
dengan kategori BAIK sesuai dengan standar KKM (skor ≥70) sebanyak 22 orang 
siswa dengan persentase rata-rata sebesar 91,66%.  

 
B. Deskripsi Data Angket Motivasi Belajar Siswa 

 
Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 24 siswa. Penyebaran kuesioner 

dilakukan untuk melengkapi data mengenai motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia kelas X IPA di MAN 2 Wakatobi dengan penerapan 
metode pembelajaran karyawisata. Dari hasil kuesioner yang disebarkan, 
menunjukkan bahwa siswa senang dengan diterapkannya metode pembelajaran 
karyawisata dengan asumsi bahwa siswa menjawab dengan jujur. Hasil analisis 
motivasi belajar siswa kelas X MAN 2 Wakatobi dengan metode karyawisata 
sangat positif. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang dilakukan oleh 
peneliti dapat dilihat dari klasifikasi persentase kuesioner, hampir semua siswa 
lebih senang belajar dengan metode karyawisata dan siswa senang mengerjakan 
tugas dengan berdiskusi serta saling membantu dalam kelompok. Siswa senang 
karena merasa bagian dari kelompok dan siswa senang melatih keberanian untuk 
menyampaikan pendapat kepada teman satu kelas. 
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Sesuai dengan tujuan motivasi itu sendiri, adalah mengarahkan serta 
mendorong siswa agar timbul keinginan dan kemauan untuk memperoleh hasil. 
Motivasi saling berhubungan dengan hasil belajar. Jika dalam diri siswa terdapat 
motivasi yang tinggi, maka secara sadar ia akan terpacu untuk belajar dan dapat 
berpengaruh dengan hasil belajar yang dicapainya. Sebaliknya, jika motivasinya 
rendah maka ia akan malas untuk belajar sehingga hasil yang dicapai juga akan 
rendah. Selama proses pembelajaran karyawisata berlangsung motivasi para siswa 
terlihat dari keseriusan dan keantusiasan mereka baik dalam mengerjakan tugas 
atau dalam berdiskusi serta presentasi kelompok. Hal ini dapat dilihat dari 
persentase hasil angket hampir semua siswa setuju penerapan metode 
pembelajaran karyawisata meningkatkan motivasi siswa 

Berikut hasil persentasi instrumen kuesioner motivasi adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada  Kuesioner-2, Kuesioner-6, dan Kuesioner-8 yang menyatakan setuju 24 

orang dengan persentase 100%. (Seluruh siswa menyatakan setuju). 
2. Kuesioner-1, Kuesioner-9, Kuesioner-11, dan Kuesioner-12  menyatakan 

setuju dengan persentase 95,83%. (Hampir semua menyatakan setuju). 
3. Kuesioner -3, Kuesioner -4 dan Kuesioner-7 yang menyatakan setuju 

sebanyak 22 siswa dengan persentase 91,66. (Hampir semua menyatakan 
setuju). 

4. Kuesioner -5 dan Kuesioner -10  yang menyatakan setuju sebanyak 20 siswa 
dengan persentase 83,33%. (hampir semua menyatakan setuju) 

Berdasarkan hasil instrument motivasi tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa hampir semua siswa kelas X MAN 2 Wakatobi setuju dengan 
diterapkannya metode karyawisata. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
a. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian selama pembelajaran 
berlangsung maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

X MAN 2 Wakatobi. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keantusiasan siswa 
dalam melaksanakan kegiatan, serta dapat dilihat dari kuesioner perolehan 
jumlah siswa yang menjawab sangat senang bila metode karyawisata diterapkan 
dalam pembelajaran. 

2. Penerapan metode karyawisata dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 
MAN 2 Wakatobi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Prestasi belajar 
Bahasa Indonesia siswa dilihat dari nilai pre tes menunjukkan tingkat rendah 
yaitu dengan nilai rata-rata siswa sebesar 51,33. Setelah diterapkannya metode 
karyawisata prestasi belajar siswa mengalami peningkatan rata-rata sebesar 
76,25. 
 

b. Saran 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan dalam upaya memperbaiki penerapan metode karyawisata, 
karena pembelajaran dengan metode karyawisata dapat meningkatkan 
motivasi siswa dan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi guru sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas kegiatan 
pembelajaran dan mendapatkan informasi tentang metode pembelajaran 
karyawisata sebagai suatu metode pembelajaran. Namun perlu juga 
dipertimbangkan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan karakteristik 
materi pelajaran yang sesuai dengan penerapan metode pembelajaran 
karyawisata. 
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ABSTRAK: Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen – 
komponen sistem pembelajaran. Pembelajaran memiliki makna luas dari istilah 
pengajaran. Kata pengajaran mengandung makna bahwa kegiatan atau prosesnya 
hanya ada di dalam konteks pengajar dan pembelajar di kelas secara formal, kata 
pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks pengajar dan pembelajar di kelas formal, 
akan tetapi juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri oleh pengajar 
secara fisik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model KPK Personal yang 
digunakan sebagai contoh pembelajaran teks deskripsi. Model KPK Personal 
diadaptasi dari model personal pertemuan kelas (classroom meeting). Hasil dari kajian ini 
adalah sintaks dari model KPK Personal yaitu membangun iklim keterlibatan, 
menyajiakan masalah, mengidentifikasi kecocokan, melakukan tindakan kuratif, dan 
mengomunikasikan. 
 
Kata kunci: model pembelajaran, classroom meeting, model kpk personal 

 
PENDAHULUAN 
  Kegiatan belajar mengajar merupakan satu proses dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran. Mengajar adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi atau 
mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antar siswa, guru dan 
lingkungannya. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak pernah sama 
dalam menyampaikan materi pelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang 
terdiri atas komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran.  
   

Komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi : a) tujuan, merupakan 
cita-cita yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam 
proses belajar mengajar merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan karena 
berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran, b) bahan pelajaran, merupakan 
substansi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. Bahan pelajaran 
merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang 
bahan pelajaran itu yang akan dikuasai oleh siswa, c) kegiatan belajar mengajar, 
merupakan segala sesuatu yang diprogramkan dan dilaksanakan dalam proses belajar 
mengajar, d) metode, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 
kegiatan pembelajaran guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi 
disesuaikan dengan materi pelajaran, e) alat, merupakan segala sesuatu yang 
digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari alat tersebut 
antara lain meningkatkan kemampuan persepsi, pengertian, transfer, penguatan 
(reinforcement), dan ingatan, f) sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang digunakan 
sebagai tempat belajar siswa, g) evaluasi merupakan tindakan atau proses untuk 
menilai sesuatu. Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan 
sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 
sebab-akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan 
kemampuan belajar (Djamarah, 2010:41-52).         

 
  Kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dalam 
implementasi kurikulum. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pembelajaran, 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

379 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

dapat diketahui melalui kegiatan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan siswa, melalui 
penggunaan audit keterampilan dan refleksi pada keterampilan pribadi, dirancang 
untuk mendukung persiapan siswa (Clegg dan Bradley, 2006). Oleh karena itu, dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut seorang pengajar sudah seharusnya 
mengetahui bagaimana membuat kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan 
dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 
efektif dan efisien diperlukan adanya suatu inovasi untuk mengembangkan model-
model pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar. Model pembelajaran ialah pola 
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun 
tutorial (Suprijono, 2010:46). Model-model yang dikembangkan oleh pengajar 
diharapkan berdampak pada proses dan hasil pembelajaran peserta didik dan 
tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Proses yang terstruktur dan 
didukung untuk mengembangkan kapasitas individu untuk merenungkan 
pembelajaran dan prestasi mereka sendiri dan untuk merencanakan pengembangan 
kemampuan pribadi (personal), pendidikan dan karir mereka sendiri (Ncihe, 1997). 
 
  Model pertemuan kelas merupakan landasan yang sangat penting untuk 
diterapkan sehingga siswa dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Proses belajar 
mengajar seperti ini menyebabkan siswa lebih termotivasi untuk belajar lebih aktif 
dalam kelas dan akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Hal ini sering kita 
jumpai pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran, dalam mata pelajaran tertentu 
apabila ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkan, bahkan 
ada sebagian yang menghafal pelajaran lain pada saat pelajaran berlangsung.  
 
 Dengan proses pembelajaran seperti ini siswa terlihat kurang mempunyai 
motivasi untuk belajar. Harapannya, dengan menggunakan model KPK Personal 
yang diadaptasi dari model pertemuan kelas (classroom meeting) dalam proses belajar 
mengajar, siswa lebih termotivasi untuk belajar lebih aktif dalam kelas dan akan 
mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Selain itu, harapannya keterampilan siswa 
mengalami peningkatan, terutama keterampilan berbicara. Untuk itu, pengembangan 
model ini dilakukan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) landasan filosofis dan teoritis, 
(2) tujuan model penemuan harta karun, (3) karakteristik model KPK Personal, dan 
(4) kelebihan dan kelemahan model KPK Personal. Berikut penjelasan mengenai 
empat sub-bab tersebut. Model KPK Personal diadaptasi dari model personal. Model 
personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini 
meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan 
dirinya sendiri. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis 
untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan 
lingkungannya. Knight dan Yorke (2003) berpendapat bahwa kemampuan kerja telah 
dilakukan termasuk dalam kaitannya dengan Personal Development Process. Mereka 
meminta pemahaman kerja paksa yang lebih lengkap berdasarkan pada apa yang 
mereka gambarkan sebagai model pengembangan kurikulum USEM yang melibatkan: 
Understanding, Skills, Efficacy beliefs (teori diri) dan Metakognisi. 
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  Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada 
pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam 
mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini 
menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta 
mampu memproses informasi secara efektif. Tokoh humanistik adalah Abraham 
Maslow (1962), R. Rogers, C. Buhler dan Arthur Comb. Barnett (2003:148) 
mengemukakan hal yang sama, dengan alasan bahwa kita mengalami 'perpindahan 
pedagogis di mana bobot tantangan pedagogis beralih dari presentasi budaya 
disipliner ke ketertarikan pada kemampuan generasi mandiri siswa. 
 
  Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang 
kondusif, agar peserta didik merasa bebas dalam belajar mengembangkan dirinya baik 
emosional maupun intelektual. Teori humanistik timbul sebagai cara untuk 
memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan 
sebagai pendorong bukan menahan sensitivitas peserta didik terhadap perasaannya. 
Implikasi teori dalam pendidikan sebagai berikut. 

a) Bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. 
b) Tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang (learning to do). 
c) Semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. 
d) Sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. 
e) Mengajar bukan hal penting, tapi belajar bagi peserta didik adalah sangat 

penting. 
f) Mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan 

yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai 
pribadi yang cakap. 

   
 Berbeda dengan model lainnya, model personal hanya ada sedikit bukti 
bahwa pebelajar terkait dengan literatur yang lebih luas, misalnya mengenai karya 
konektivitas (Guile & Griffiths, 2001). Tujuan model pembelajaran personal adalah 
untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak-anak, dan keterlibatan 
anak-anak dalam menentukan atau memilih apa yang ingin dipelajari dan bagaimana 
mempelajarinya, sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan belajar dengan 
kebutuhan anak; mengembangkan pemahaman diri (self-consept), kreativitas, dan 
kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan lebih baik. Model personal dan 
sosial dapat diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dan akademis, akan tetapi 
masing-masing model memiliki kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.  
Dalam model personal terdapat beberapa jenis model yang termasuk ke dalam model 
personal. Salah satu model yang terdapat dalam model personal adalah model 
pertemuan kelas.  
 
  William Glasser sebagai tokoh model pertemuan kelas ini bertolak dari 
pandangan psikologis, yang berasumsi bahwa kekacauan psikologis yang dialami 
seseorang karena adanya campur tangan budaya atas kebutuhan vital biologis 
manusia berupa sex dan aggression. Kebutuhan  kebutuhan vital psikologis manusia 
yang paling esensial ialah mencintai dan dicintai. Ketidakpuasan dalam hal cinta ini 
menimbulkan berbagai sindrom seperti gejala takut tanpa alasan, depresi, dan 
sebagainya. Di dalam kelas, cinta itu menjelma dalam bentuk tanggung jawab sosial, 
yaitu suatu tanggung jawab untuk membantu individu-individu lainnya. Tanggung 
jawab ini akan membawa kepada suatu penilaian diri sendiri dan merasakan sebagai 
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pribadi yang capable. Pengajaran ini membuat pembagian yang sewenang-wenang 
antara pengetahuan tentang ranah subjek dan keterlibatan pribadi dan aktif siswa 
dengan konstruksi pengetahuan (Papadopoulou, 2011). 
 
  Perencanaan pengembangan pribadi bukan konsep baru karena memiliki 
berbagai 
inkarnasi di sektor pendidikan tinggi (Ashcroft dan Foreman-Peck, 1994). Pada 
umumnya masalah-masalah yang dialami manusia merupakan kegagalan fungsi sosial 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk memperoleh rasa dicintai dan 
dihargai (Glasser dalam Joyce dan Weil, 2000:205). Kedua kebutuhan ini berakar 
pada hubungan antar manusia sesuai dengan norma kehidupan kelompok di dalam 
kelas, rasa cinta saling memperhatikan satu sama lainnya. Hal tersebut diyakini apabila 
di sekolah terjadi kegagalan, bukan karena profil akademis tetapi dalam memperkuat 
hubungan yang penuh kehangatan, konstruktif dalam mencapai keberhasilan. Rasa 
dicintai dan mencintai bagi sebagian besar manusia akan melahirkan rasa memiliki 
harga diri. 
 
  Metode yang bersifat tradisional sering bersifat realistis sebagai akibat dari 
tidak fungsionalnya perilaku. Gresser berusaha untuk memperbaiki penampilan dan 
memenuhi kebutuhan dengan cara membantu orang lain mengenai apa yang nyata, 
apa yang bertanggung jawab, dan apa yang benar. Tujuannya adalah meningkatkan  
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komitmen pada perubahan tingkah laku. 
Cara ini juga untuk memenuhi kebutuhan emosional orang lain untuk merasa 
berharga, dicintai dan memiliki identitas.  
  
  Pertemuan kelas adalah teknik yang digunakan untuk membantu siswa dari 
hari ke hari tentang prosedur dan disiplin mengenai kesempatan untuk saling 
memecahkan masalah. Menurut Mujibul Hassan dalam jurnalnya Classroom Meeting 
Model A Way Solving Social Problem, jenis-jenis dari Clasroom Meeting model adalah: a) 
diskusi problem solving, b) diskusi open ended, c) mirip diskusi open ended namun langsung 
terkait pada apa yang sedang dipelajari dalam kelas. Menurut Glasser terdapat 3 (tiga) 
tipe pertemuan kelas itu yakni sebagai berikut: (1) pertemuan pemecahan masalah, (2) 
pertemuan open-ended, (3) pertemuan diagnosis pendidikan.  Ketiga tipe tersebut di 
atas masing-masing berbeda fokusnya. tipe pertemuan pemecahan masalah 
menyangkut diri sendiri dengan masalah tingkah laku dan masalah sosial, tetapi dapat 
pula mengenai persahabatan, kesendirian dan pilihan jurusan. 
 

Model pembelajaran ini dalam pelaksanaannya menurut Joyce dan Weil 
memiliki sintakmatik dengan enam tahap kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai berikut 
di bawah ini. 

  

Tahap Pertama : Membangun iklim keterlibatan  
1. Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi, dan berbicara;  
2. Berbagai pendapat tanpa saling menyalahkan atau menilai.  
 

Tahap Kedua : Menyajikan masalah untuk didiskusikan  
1. Peserta didik dan guru membawa isu atau masalah;  
2. Memaparkan masalah secara utuh;  
3. Mengidentifikasi akibat yang mungkin timbul;  
4. Mengidentifikasi norma sosial.  
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Tahap Ketiga : Membuat keputusan nilai personal  
1. Mengidentifikasi nilai yang ada di balik masalah prilakudan norma sosial;  
2. Peserta didik membuat kajian personal tentang norma yang harus diikuti.  
 

Tahap Keempat : Mengidentifikasi pilihan tindakan  
1. Peserta didik mendiskusikan berbagai pilihan atau alterbatif prilaku;  
2. Peserta didik bersepakat tentang pilihan yang ditentukannya itu.  
 

Tahap Kelima : Membuat komentar  
Peserta didik membuat komentar atau tanggapan secara umum tentang 

prilaku pilihan  
 

Tahap Keenam : Tindak lanjut perilaku  
Peserta didik menguji efektifitas dari komitmen dan prilaku baru itu, setelah 

periode tertentu. Untuk kepentingan praktis pembelajaran di kelas, model ini dapat 
diadaptasi dalam bentuk kerangka operasional pembelajaran sebagai berikut. 
 
        Model Pertemuan Kelas  

Langkah Pokok Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Menciptakan Suasana  
 
Menyajikan masalah  
 
 
Membuat keputusan nilai 
personal  
 
 
Mengidentifikasi pilihan 
tindakan  
 
Memberi komentar  
 
Menetapkan tindak lanjut 

Ciptakan situasi yang 
kondusif 

- Pancing munculnya 
masalah 
  
- Paparkan konteks masalah  
- Identifikasi nilai di balik 
masalah 
 - Pancing munculnya 
alternatif tindakan 
 
 - Pancing komentar peserta 
didik  
- Kaji komitmen peserta 
didik pada prilaku baru 

Melibatkan diri dalam 
situasi 

- Kemukakan masalah 
 - Paparkan konteks 
masalah  
- Buat keputusan nilai 
terkait masalah  
 
 
-Pilih alternatif tindakan 
terbaik 
  
- Beri komentar umum  
 
- Tunjukkan komitmen 
terhadap perilaku 

 
Model KPK Personal mengintegrasikan keterampilan membaca, menulis, 

menyimak dan berbicara. Keempat keterampilan yang diintegrasikan dalam model 
KPK Personal salah satu yang ditonjolkan adalah keterampilan berbicara. Berbicara 
merupakan kegiatan menyampaikan gagasan kepada seseorang dengan menggunakan 
media atau alat yaitu bahasa. Seorang yang akan menyampaikan gagasan tersebut 
mengharapkan agar penerima dapat memahami gagasan tersebut. Pemberi gagasan 
disebut juga pembicara dan penerima gagasan disebut penyimak atau pendengar. 
Proses penyampaian gagasan secara lisan seperti itu disebut berbicara. Dengan 
rumusan lain dapat dikemukakan bahwa berbicara adalah keterampilan 
menyampaikan gagasan melalui bahasa lisan. 

 
Menurut Saddhono dan Slamet (2014:53), berbicara secara umum dapat 

diartikan suatu penyampaian maksud bisa berupa gagasan, pikiran, isi hati seseorang 
kepada orang lain. Saksomo (2010:2) mendefinisikan berbicara dapat dipandang 
sebagai suatu bentuk komunikasi lisan, suatu cabang ilmu tentang bahasa lisan, atau 
suatu aktivitas berbahasa dengan menggunakan bahasa lisan.  
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Berbicara sebagai kegiatan menyampaikan pesan pasti mempunyai tujuan, yaitu 
ingin mendapatkan tanggapan atau reaksi dari mitra tutur. Tanggapan atau reaksi 
tersebut merupakan suatu hal yang menjadi harapan. Tujuan atau harapan 
pembicaraan sangat tergantung pada keadaan dan keinginan pembicara. Tujuan 
utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran, 
gagasan, perasaan, dan kemauan secara efektif. Menurut Saddhono dan Slamet 
(2014:58), pada dasarnya, berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu: (1) 
memberitahukan atau melaporkan (to inform), (2) menjamu atau menghibur (to 
entertain); dan (3) membujuk, mendesak, atau meyakinkan (to persuade). 
 
Tujuan Model KPK Personal 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran masing-
masing. Tujuan dari model KPK Personal adalah sebagai berikut. 
5) Membimbing siswa ke arah mental dan emosional yang sehat dengan 

mengembangkan kepercayaan diri dan rasa realistik diri serta membangun empati 
kepada orang lain.  

6) Meningkatkan porsi pendidikan yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi individu. 
7) Membantu siswa mengembangkan kemampuan dan memperoleh pemahaman 

mendalam tentang teks deskripsi. 
8) Membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan berbicara.  
9) Meningkatkan harga diri siswa. 
10) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan. 

 
Karakteristik Model KPK Personal  
  Model KPK Personal merupakan model yang menekankan pada pemahaman 
serta perkembangan kepribadan setiap peserta didik. Dalam pelaksanaannya model 
KPK Personal mengajarkan peserta didik bagaimana bekerja dalam kelompok 
maupun individu, mengajarkan bagaimana memberikan pendapat, bagaimana 
menghargai pendapat orang lain dan bagaimana bisa menerima masukan  berupa 
tanggapan atau kritik dari peserta didik yang lain. Model ini dikemas dalam belajar 
secara berkelompok, namun sebenarnya yang ingin dicapai dan diasah adalah 
keterampilan setiap individu. Dengan belajar kelompok, tentu peserta didik akan 
merasa bersemanagt karena banyak teman dan ketika merasa ada kesulitan langsung 
bisa berdiskusi dengan temannya. 
 
Kelebihan dan Kelemahan Model KPK Personal 
  Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangn masing-
masing. Begitupun dengan model pembelajaran KPK Personal. Adapun kelebihan 
dan kelemahan model KPK Personal adalah sebagai berikut. 
1. Kelebihan  

a.    Dapat mengetahui karakteristik masing-masing siswa. 
b.   Dapat membuat siswa senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman 

yang belum dan yang sudah mereka kenal. 
c.    Siswa dapat menanyakan secara langsung jika ada yang tidak dimengerti kepada 

guru. 
d.   Dapat memecahkan masalah secara langsung 

 
2.  Kelemahan  

a.       Membutuhkan tenaga yang lebih banyak. 
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b.      Terkadang ada ketidak cocokan antara siswa dan guru. 
c.       Terkadang terjadi perselisihan antara siswa dengan siswa 
d.      Tidak ada guru maka proses belajar dan mengajar tidak bisa terlaksana. 
e.       Harus menentukan waktu dan tempat untuk proses belajar mengajar  

 
SINTAKS MODEL KPK PERSONAL 

Model KPK Personal memiliki lima sintaks. Adapun sintaks beserta langkah-
langkah model KPK Personal adalah sebagai berikut. 

 

No  Sintaks Model KPK 
Personal 

Langkah-Langkah Model KPK Personal 

1 Membangun iklim 
keterlibatan 

 Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi, dan berbicara;  

 Berbagai pendapat tanpa saling menyalahkan atau menilai.  
 

2 Menyajikan masalah  Peserta didik dan guru membawa isu atau masalah; 

 Memaparkan masalah secara utuh;  
 

3 Mengidentifikasi 
kecocokan 

 Guru membuka meeting dengan diawali penjelasan mengenai aturan saat 
diskusi sedang berlangsung, 
termasuk alokasi waktu diskusi. 
 

 

4 Melakukan tindakan 
kuratif 

 Pancing munculnya alternatif tindakan 

 Peserta didik mendiskusikan berbagai pilihan atau alternatif perilaku 
 

5 Mengomunikasikan   Pancing komentar peserta didik  

 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 
 Model KPK Personal dapat diterapkan dalam pembelajaran yang 
membutuhkan kerjasama dalam kelompok. Meski keempat keterampilan dalam 
model ini dilaksanakan, namun model ini dikhususkan untuk keterampilan berbicara. 
Berbicara yang dimaksud adalah berbicara untuk menyampaikan informasi. Dengan 
demikian, dapat dipastikan suasana kelas akan menjadi ramai karena diskusi yang aktif 
akan saling beradu pendapat. Guru harus bisa mengondisikan siswa serta mengamati 
keseluruhan kegiatan pembelajaran. 
 Sarana pendukung dalam model ini berbentuk media pembelajaran berupa 
teks deskripsi yang berbeda untuk peserta didik dan guru. Selain itu  media 
pembelajaran yang bisa digunakan berupa LCD proyektor (kalau ada) untuk 
menampilkan gambar yang akan dideskripsikan. Penggunaan media pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi 
pencapaian tujuan.  
 
CONTOH APLIKASI MODEL KPK PERSONAL 
 

KPK Personal untuk Pembelajaran Teks Deskripsi 
 

KD : Menjelaskan isi teks deskripsi objek yang di dengar atau 
dibaca secara lisan, tulis, dan visual. 

Indikator : 1. Mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks 
deskripsi  

  2. Menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi  
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  3. Menyajikan isi teks deskripsi 
Model : Adaptasi dari model Classroom Meeting  

- Mengkhususkan beberapa langkah dengan menyesuaikan 
pada materi pembelajaran menjelaskan isi teks deskripsi 

- Menambahkan prinsip belajar yang pandai menolong 
yang lemah, yang lemah didorong untuk berani bicara 

   
No  Sintaks Model KPK 

Personal  
Langkah-Langkah Model KPK Personal 

1 Membangun iklim 
keterlibatan 

Kelompok 

 Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi, dan berbicara;  

 Berbagai pendapat tanpa saling menyalahkan atau menilai.  

 Guru membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. 

 Setiap kelompok dipimpin oleh ketua. 
 

2 Menyajikan masalah  Peserta didik dan guru membawa isu atau masalah; 

 Memaparkan masalah secara utuh;  

 Guru membagikan objek bahan diskusi.  

 Siswa diberi waktu 10 menit untuk mendeskripsikan objek 
dalam bentuk tulis. 

3 Mengidentifikasi 
kecocokan 

Presentasi  

 Guru membuka meeting dengan diawali penjelasan mengenai 
aturan saat diskusi sedang berlangsung, termasuk alokasi 
waktu diskusi. 

 Siswa mempresentasikan objek yang menjadi bagian 
kelompok. 

 Siswa yang tidak presentasi menyimak dan mencatat hal-hal 
yang belum disampaikan. 

 Siswa dan kelompokknya yang tidak presentasi melakukan 
diskusi bagian mana yang belum tepat. 

 

4 Melakukan tindakan 
kuratif 

 Pancing munculnya alternatif tindakan 

 Peserta didik mendiskusikan berbagai pilihan atau alternatif 
perilaku;  

 Peserta didik bersepakat tentang pilihan yang ditentukannya 
itu.  

 
 

5 Mengomunikasikan  Komunikasi Personal 

 Ketua kelompok memilih anggota untuk mengomunikasikan 
hasil diskusi kelompok. 

 Kelompok presentasi menanggapi pernyataan dari kelompok 
yang tidak presentasi. 

 Guru memberi penguatan secara personal kepada peserta 
didik yang kurang memahami  

 Guru memberi penguatan secara keseluruhan mengenai teks 
deskripsi. 

 Guru memberikan penghargaan berupa pujian dan kemudian 
meminta seluruh siswa bertepuk tangan atas terlaksanya 
proses pembelajaran. 
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PENUTUP 
Model KPK Personal  yang diadaptasi dari model pertemuan kelas dilandasi 

oleh teori humanistik. Model ini merupakan model yang menekankan pada 
perkembangan diri dan emosional setiap peserta didik. Salah satu aspek yang menarik 
dari model ini adalah memberikan banyak kemungkinan yang dikembangkan dalam 
penerapannya. Dimana peran peserta didil aktif dan terampil berkomunikasi dalam 
mengemukakan pendapatnya sendiri dan peran guru dalam diskusi kelas adalah 
membangkitkan minat peserta didik, mengendalikan, mencatat diskusi dan 
mendengarkan ide-ide peserta didik, menggunakan, merespon jawaban, siswa 
merespon ide dan pendapat siswa, mengemukakan pendapat dan mengakhirinya.  
Model pertemuan harta karun memilikilima sintaks, yaitu 1) membangun iklim 
keterlibatan, 2) menyajikan masalah, 3) mengidentifikasi kecocokan, 4) melakukan 
tindakan kuratif, 5) mengomunikasikan.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik tes literasi membaca 
pada Programme for International Student Asessment (PISA), yang difokuskan pada 
karakteristik tingkat berpikir dan kompetensi membaca yang diukur, jenis stimulus yang 
digunakan, ragam tes, dan karakteristik pertanyaan. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan teknik analisis isi.  Sumber data penelitian adalah soal-soal literasi 
membaca PISA dari tahun 2000-2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa   tes literasi 
membaca  PISA didominasi  keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berupa  
kemampuan interpretasi, refleksi, dan evaluasi. Jenis  kompetensi membaca yang diukur 
adalah: kemampuan mengungkapkan kembali informasi, mengembangkan interpretasi 
dan mengintegrasikan,  dan merefleksikan dan mengevaluasi  teks.  Stimulus berupa 
teks panjang dengan jumlah kata berkisar 135-630, kalimat pertanyaan bersifat 
kompleks dan ragam tes  yang digunakan adalah pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, 
jawaban singkat, esai tertutup, dan esai terbuka. 
 
Kata kunci: karakteristik, tes, literasi membaca, dan PISA 

 

PENDAHULUAN 
Informasi yang akurat mengenai mutu pendidikan di  Indonesia dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat di era 
global sangat diperlukan. Selain itu, benchmarking mutu pendidikan antarnegara 
menjadi bagian penting dalam menentukan arah pendidikan suatu negara.  Sebagai 
salah satu upaya benchmarking pencapaian program pendidikan nasional, Indonesia 
berpartisipasi dalam studi internasional Programme for International Student Assessment 
(PISA). PISA merupakan  studi yang dikoordinasikan oleh negara-negara OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development).  Studi PISA bertujuan melihat 
efektivitas sistem pendidikan dalam perspektif internasional dengan berfokus pada 
hasil asesmen sains, matematika, dan literasi membaca. 

Pengertian literasi membaca berkembang selaras dengan perkembangan makna 
literasi. Literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai keberaksaraan atau melek 
aksara yang fokus utamanya pada kemampuan membaca dan menulis, dua 
keterampilan yang menjadi dasar  untuk melek dalam berbagai hal (Kalantzis, 2015).  
Pada perkembangan berikutnya, literasi dimaknai sebagai melek membaca, menulis, dan 
numerik, tiga keterampilan dasar untuk kecakapan hidup (Kalantzis, 2015). 
Kemampuan literasi membaca berkaitan dengan kemampuan memahami secara 
kritis-kreatif berbagai bentuk wacana tulis yang ada dalam komunikasi nyata (Hayat, 
2006). Pada era perkembangan informasi teknologi  dan globalisasi, literasi membaca 
dimaknai secara luas. literasi membaca mencakup makna melek teknologi, berpikiran 
kritis, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mampu mengaplikasikan apa yang 
dibaca.  

Literasi  membaca merupakan kemampuan  seseorang dalam  memahami, 
menggunakan dan merefleksikan bacaan tertulis untuk  mencapai tujuan sesuai 
keperluan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam 
masyarakat. Literasi membaca diukur dalam hubungannya dengan: (1) format bacaan: 
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narasi, eksposisi, dan argumentasi, formulir, tabel, atau bagan, (2) tingkat berpikir 
dalam proses membaca mencakup kegiatan  mencari informasi, membentuk 
pemahaman yang luas dari teks, menginterpretasikan, merefleksi/ mengevaluasi 
(konten, bentuk, dan cirinya), dan (3) konteks isi kutipan dan tujuan pemilihan 
kutipan.Literasi membaca dilihat dari kemampuan siswa menggunakan teks tulis  
untuk tujuan-tujuan yang dituntut secara sosial dan berguna bagi individu untuk 
mengembangkan pengetahuan/potensinya. Dalam literasi membaca, membaca bukan 
decoding sederhana tetapi  memadukan pemahaman dan penggunaan informasi tulis 
untuk tujuan-tujuan fungsional. 

Literasi membaca mencakup kemampuan kognitif yang lebih luas daripada 
pengodean dasar melalui pengetahuan kata per kata, tata bahasa, linguistik dan 
struktur teks. Literasi membaca merupakan kemampuan metakognitif yang  berisi 
kesadaran dan kemampuan menggunakan berbagai strategi yang sesuai ketika  
memproses teks. PISA mendefinisikan literasi membaca sebagai sebuah pemahaman, 
menggunakan dan merefleksikan tek tertulis untuk mencapai tujuan, memperoleh 
pengetahuan, mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam masyarakat (OECD, 
2006). 

Kemampuan literasi membaca  mutakhir berkaitan erat dengan kemampuan 
berpikir, kemampuan bernalar, dan kreativitas  yang diperlukan seseorang untuk 
hidup di zaman informasi. Pada zaman serba modern,  seorang dapat dikatakan 
memiliki kemampuan literasi jika ia sudah dapat memahami sesuatu karena membaca 
dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya (Hirai, 2009). 
Kemampuan literasi membaca adalah  kemampuan untuk memanfaatkan wacana tulis 
dengan memahami  ciri-ciri dan kunci-kunci penanda makna untuk memprediksi, 
menginterpretasi, dan merekonfirmasi makna secara tepat. 

Selama  12 tahun mengikuti PISA, prestasi Indonesia masih di bawah  rata-rata 
skor literasi membaca internasional. Pada tahun 2000 rata-rata skor  literasi membaca 
siswa Indonesia sebesar  371 (OECD, 2000). Pada tahun 2003 rata-rata skor  literasi 
membaca siswa Indonesia sebesar  382 (OECD, 2003). Pada tahun 2006 rata-rata 
skor  literasi membaca siswa Indonesia sebesar  393 (OECD, 2006). Pada tahun 2009 
rata-rata skor  literasi membaca siswa Indonesia sebesar  402 (OECD, 2009). Padahal 
rata-rata skor minimal literasi internasional seharusnya sebesar 500 (OECD, 2009). 
Kemampuan literasi membaca siswa  Indonesia berada pada level 2  dari 6 level yang 
ada. Karakteristik level 2 adalah  dapat menemukan satu atau dua informasi  yang 
dibutuhkan untuk membuat inferensi atau menghadapi beberapa kondisi. Siswa juga 
mampu menentukan ide pokok, memahami hubungan, mengkontruksi makna untuk 
inferensi. 

Berdasarkan data kondisi kemampuan literasi membaca siswa Indonesia yang 
masih berada jauh di level bawah tersebut, dilakukan penelitian terhadap karakteristik 
tes literasi membaca pada program internasional PISA dari tahun 2000-2009. Dengan 
penelitian ini diperoleh gambaran utuh karakteristik tes literasi membaca  PISA. 

Studi PISA dilaksanakan setiap tiga tahun dengan penekanan yang berbeda-
beda. Siklus pertama tahun 2000, 2003, dan  2006, siklus kedua tahun 2009, 2012, 
dan 2015.  Urutan penekanan domain pada setiap siklus adalah membaca, 
matematika, dan sains. Indonesia telah mengikuti survei PISA ini mulai  tahun 2000. 
Jumlah negara yang berpartisipasi pada studi PISA tahun 2000 diikuti oleh 43 negara, 
tahun 2003 sebanyak 41 negara, tahun 2006 sebanyak 57 negara, dan tahun 2009 
diikuti oleh 65 negara. 
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Pada PISA literasi  membaca mencakup pemahaman/proses berpikir tingkat 
tinggi yang menuntut pembaca memberikan reaksi kritis-kreatif terhadap bacaan 
dalam menemukan signifikasi, nilai, fungsi, dan hubungan isi bacaan itu dengan suatu 
masalah kehidupan yang lebih luas serta dampak dari masalah yang dipaparkan 
pengarang berpikir kritis-kreatif. Pembaca  menggunakan atau mengolah berbagai 
jenis wacana yang ada dalam komunikasi nyata secara kritis-kreatif. Alderson (2000) 
menyatakan bahwa literasi membaca mencakup proses dan produk. Membaca sebagai 
proses mekanistis digolongkan sebagai membaca tingkat rendah. Membaca bukan 
hanya membaca informasi secara literal, tetapi  membaca secara interaktif untuk 
mendapatkan pemahaman secara kritis-kreatif terhadap teks. 

Teks secara garis besar dikelompokkan dua bagian yaitu teks kontinyus dan 
nonkontinyus. Teks berkesinambungan (kontinyus) mencakup jenis teks  deskripsi 
(impresionistik, teknis), narasi (paparan naratif, laporan, berita), eksposisi (esai 
eksposisi, definisi, penjelasan, ringkasan, notulen, teks interpretasi), argumentasi 
(komentar, argumentasi ilmiah), instruksi (arahan, aturan). Teks  nonkontinyus:   
berupa daftar sederhana, daftar campuran, daftar kolom, daftar jaringan, daftar 
kombinasi), dengan format (form, lembar info, vucer, sertfikat, iklan, bagan/ grafik, 
tabel dan matrik, daftar sesuatu, peta). 

Dengan telaah karakteristik tes literasi PISA ini diharapkan dapat memberikan 
masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia 
di masa mendatang. Lembaga terkait  dapat menggunakan hasil telaah ini untuk  
mengembangkan bahan ajar, metode, dan sistem penilaian membaca yang  sesuai agar 
dapat menyiapkan pengetahuan dan keterampilan siswa usia 15 tahun (akhir SMP). 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik tes literasi membaca 
pada Programme for International Student Asessment (PISA), yang difokuskan pada jenis 
keterampilan berpikir dan jenis kompetensi membaca yang diukur, jenis stimulus 
yang digunakan, ragam tes, dan karakteristik pertanyaan soal literasi membaca dari 
tahun 2000-2009.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang 
diamati (Seviula, 1991).  Sumber data adalah soal literasi membaca PISA pada tahun 
2000, 2003, 2006, dan 2009. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. 
Dengan teknik analisis isi dapat disimpulkan karakter inferensial dari pengkodean 
unit-unit tekstual ke dalam kategori-kategori konseptual dan inferensi-inferensi 
dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif ciri-ciri khusus sebuah 
fenomena tekstual (Krippendorff, 1993). 

Wujud data dalam penelitian ini adalah paparan: (1) karakteristik tingkat 
berpikir dan kompetensi membaca yang diukur pada soal literasi  membaca PISA (2) 
jenis stimulus yang digunakan untuk mengembangkan tes, (3) ragam tes yang 
digunakan  pada tes literasi membaca  PISA, dan (4)  karakteristik pertanyaan pada 
tes literasi membaca  PISA.  
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Tingkat Berpikir  dan Kompetensi Membaca yang Diukur  
 Temuan penelitian menunjukkan bahwa berpikir tingkat tinggi mendominasi  
keseluruhan soal membaca PISA dari tahun 2000 sampai dengan 2009. Kemampuan 
berpikir tingkat tinggi mencakup kemampuan mengembangkan interpretasi, 
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kemampuan merefleksi, dan kemampuan mengevaluasi teks. Kompetensi membaca 
yang diukur,   dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:  (1)  kemampuan 
mengungkapkan kembali informasi (retrieving information), (2) mengembangkan 
menginterpretasi, dan (3) kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi  teks. Di 
bawah ini dicontohkan soal mengungkapkan kembali  informasi, 
mengintegrasikan/menginterpretasi, serta merefleksi dan mengevaluasi.  
Contoh soal 

SI KIKIR DAN EMASNYA 
 

 Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang 
dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian 
mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya 
memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak gerik si kikir. Anak 
buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut, dan 
mulai menggali, dan menemukan segumpal emas, dan dicurinya. 
         Si kikir, pada kunjungan berikutnya, menemukan lubang yang sudah kosong 
dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-meraung sejadi-jadinya. Seorang 
tetangga, yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya, kemudian 
berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih, ambillah segumpal batu, dan letakkan di 
dalam lubang itu, dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi 
kamu hal itu akan sama saja, karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak 
memilikinya, karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." 

Gunakan cerita rakyat ―Si Kikir dan Emasnya‖ untuk menjawab pertanyaan 
berikut! 
TIPE  PERTANYAAN 1: Menemukan Kembali Informasi  dari Teks 

Pertanyaan 1: SI KIKIR R433Q01 – 0 9  
Bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian di 
dalam bacaan.  

1. Si kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk 
membeli segumpal emas. 

2. Seseorang mencuri emas si kikir. 
3. Si kikir menggali lubang dan menyembunyikan hartanya di sana. 
4. Tetangga si kikir menyuruhnya untuk menggantikan emas itu dengan sebuah 

batu. 
 
TIPE PERTANYAAN 2: Mengintegrasikan dan menginterpretasikan 
pembaca dituntut mengembangkan interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai 
pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama 
Pertanyaan 2: SI KIKIR  
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Berikut ini adalah 
percakapan antara 
dua orang yang 
membaca cerita ―Si 
Kikir dan 
Emasnya‖.

 
Pembicara 1  

 
Pembicara 2 

Apa yang dapat dikatakan Pembicara 2 untuk mendukung pendapatnya? 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  

Pertanyaan 3: SI KIKIR R433Q06 – 0 1 9  
Mengapa si kikir mengubur emasnya? 
 .......................................................................................................................................................................  

Pertanyaan 4: SI KIKIR R433Q02  
Apa pesan utama cerita ini? 

A Jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri. 

B Memercayai orang lain adalah suatu kesalahan. 

C Tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memilikinya. 

D Jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa diubah. 
 
TIPE PERTANYAAN 3: Merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan 
Pembaca membuat hipotesis alasan perbuatan pelaku cerita dengan menggabungkan 
informasi sebelumnya dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks. 
Pertanyaan 5: SI KIKIR 
Apakah pesan cerita Si Kikir dan Emasnya, masih relevan untuk kondisi masyarakat saat ini? 
Berikan alasan untuk jawabanmu! 
 .......................................................................................................................................................................  
 
Pertanyaan 6: SI KIKIR 
Apakah saat ini masih ada orang-orang yang memiliki perilaku seperti Si Kikir? Berikan 
alasan dan contoh jika jawabanmu  ADA! Berikan alasan jika jawabanmu TIDAK ADA! 
 

Jenis Stimulus yang Digunakan untuk Mengembangkan Tes Literasi 
Membaca 
 PISA bertujuan  mengukur sejauh mana pendidikan dasar di suatu negara mampu 
menyiapkan siswanya untuk menghadapi dunia nyata,  menggapai pengetahuan yang 
lebih tinggi,  bersosialisasi di kancah global, dan memenuhi kebutuhan 
dasar/keterampilan hidup siswa. Dengan tujuan tersebut, stimulus yang digunakan 
untuk mengembangkan tes memiliki karakteristik isi yang khas. Karakteristik stimulus 
tes literasi membaca PISA dapat dilihat pada tabel  berikut.    
Tabel  1: Jenis Stimulus Tes PISA 

Konteks Tema/ isi kutipan Tujuan  

Konteks Cara mengikuti pertukaran pelajar, keamanan Meningkatkan keterampilan 

Tetangganya 
nakal juga. 
Mestinya dia 
menggantikan 
emas itu dengan 
sesuatu yang 
lebih berharga 
daripada batu. 

Tidak bisa. 
Batu itu 
penting 
peranannya 
di dalam 
cerita ini. 
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pendidikan, 
pekerjaan, 
personal, 
masyarakat  
pada wacana 
kontinyus 
(paparan 
paragraf) 

bahaya   penggunaan  HP, penggunaan, cara 
dan rasional menggosok gigi yang benar, 
memilih baju yang tepat, memilih sepatu yang 
tepat, cara dan rasional memilih makanan di 
supermarket, cara menghindari iklan obral yang 
berlebihan, memilih nilai-nilai moral  untuk 
mencintai profesi, memilih nilai-nilai moral 
untuk menjalani hidup dengan bahagia    

hidup dalam mengakses dan 
memanfaatkan informasi 
berupa wacana untuk 
menjalani kehidupan dalam 
konteks pendidikan, pekerjaan, 
keselamatan,  dan keamanan 
diri 

Konteks 
pendidikan, 
pekerjaan, 
personal, 
masyarakat  
pada wacana  
nonkontinyus 
(berupa tabel, 
grafik, bagan, 
denah formulir) 

Orientasi denah kendaraan umum, denah 
perpustakaan, cara mencapai suatu tempat 
penting, cara mengisi tabel/ angket pada 
survei, memahami grafik hasil survei tentang 
kebutuhan hidup, memahami dan mengisi 
formulir 

Meningkatkan keteram-pilan 
hidup mengakses dan 
memanfaatkan in-formasi 
berupa denah, peta, tabel, 
formulir dan grafik untuk 
menjalani kehidupan dalam 
kon-teks pendidikan, peker-
jaan, keselamatan dan 
keamanan diri 

  
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa stimulus yang digunakan untuk 

mengembangkan  tes literasi membaca adalah teks dengan topik: pendidikan,   
pekerjaan, personal, dan masyarakat.  Isi kutipan  pada soal membaca PISA dipilih 
dengan  tujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup dalam mengakses dan 
memanfaatkan informasi berupa wacana untuk menjalani kehidupan dalam  
masyarakat, pendidikan, pekerjaan,  dan personal. Sebaran persentase jenis stimulus 
pada tes literasi membaca PISA dipaparkan pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2:  Distribusi Stimulus Tes Literasi Membaca PISA  

Jenis Stimulus MC MC 
kompleks  

CR 
Tertutup 

CR 
Terbuka 

Jawaban 
singkat 

Total Persentase 

Pendidikan 22 4 1 4 5 36 27,27% 

Pekerjaan 4 1 4 9 4 22 16,66% 

Personal 10  3 10 3 26 19,69% 

Masyarakat 18 1 7 17 5 48 36,36% 

Total 54 6 15 40 17 132 100% 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tes literasi membaca PISA sebagian besar 
menggunakan stimulus dengan topik masyarakat (36,36%), pendidikan (27,27%), 
personal (19, 69%), dan pekerjaan (16, 66%).  
 
Ragam Tes Literasi Membaca PISA 
 Ragam tes  yang digunakan pada soal membaca PISA adalah pilihan ganda, 
pilihan ganda kompleks, jawaban singkat, esai tertutup, dan esai terbuka. Ragam tes 
tersebut disajikan bervariasi berdasarkan sebuah teks yang mendahuluinya. Sebuah 
teks dikembangkan menjadi tes pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, tes esai 
terbuka, dan esai  tertutup. Soal esai dan objektif tidak dikelompokkan sendiri tetapi 
berselang-seling digunakan pada pada semua teks.  Distribusi ragam tes membaca 
berdasarkan tingkat kompetensi membaca yang diukur dapat dilihat pada Tabel 3 
berikut.  
Tabel  3: Distribusi Ragam Tes Membaca Berdasarkan Tingkat Kompetensi   
Format butir soal Jumlah 

Butir 
Menggali 
informasi 

Mengintegrasikan 
dan 

menginterpretasi 
bacaan 

Merefleksi dan 
mengevaluasi 
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Pilihan Ganda 9 0 9 0 

Pilihan Ganda Kompleks 1 1 0 0 

Respon tertutup 7 6 1 0 

Esai terbuka   14 3 4 7 

Jumlah 31 10 14 7 

Persentasi  100% 32,25% 45, 16% 22,58% 

 

Bacalah teks berikut kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
KEAMANAN TELEPON GENGGAM (HP) 
 Apakah HP berbahaya? 
  Ya Tidak 

 

Ide Utama 
Berbagai laporan yang saling 
bertentangan tentang resiko 
kesehatan HP muncul pada akhir 
tahun 1990an. 

 
 
 

Ide Utama 
Milyaran rupiah telah dikeluarkan 
dalam penelitian ilmiah untuk 
meneliti dampak HP. 

 
 

1. Gelombang radio yang dikeluarkan HP dapat 
meningkatkan panas sel tubuh, yang 
menimbulkan dampak yang membahayakan. 

Gelombang radio tidak cukup 
kuat untuk dapat menyebabkan 
peningkatan suhu tubuh yang 
membahayakan. 

2.  Medan magnet yang ditimbulkan HP dapat 
memengaruhi cara kerja sel-sel tubuh. 

Medan magnet kekuatannya 
sangat kecil, sehingga tidak 
mungkin dapat memengaruhi sel-
sel di dalam tubuh kita. 

3.  Orang-orang yang berbicara lama dengan HP 
kadang-kadang mengeluh kelelahan, sakit 
kepala, dan kehilangan konsentrasi. 

Pengaruh-pengaruh seperti ini 
belum pernah diobservasi secara 
teliti dan mungkin saja hal ini 
disebabkan oleh faktor-faktor lain 
dalam gaya hidup modern. 

4.  Pengguna HP memiliki kemungkinan terkena 
penyakit kanker di daerah otak yang 
berdekatan dengan telinga yang digunakan 
untuk menelepon 2,5 kali lipat lebih besar 
daripada bukan pengguna HP. 

Para peneliti mengakui bahwa 
meningkatnya kemungkinan 
terkena kanker ini belum tentu 
berhubungan dengan penggunaan 
HP. 

5.  Organisasi Internasional untuk Penelitian di 
Bidang Kanker menemukan hubungan antara 
penyakit kanker pada anak-anak dengan kabel 
tegangan tinggi listrik. Seperti halnya HP, 
kabel tegangan tinggi listrik juga 
mengeluarkan radiasi. 

Radiasi yang dikeluarkan oleh 
kabel listrik adalah jenis radiasi 
yang berbeda, dengan energi yang 
lebih besar daripada yang 
dikeluarkan oleh HP. 

6.  Gelombang frekuensi radio  sama dengan 
gelombang dari HP mengubah gen cacing 
tambang. 

Cacing tambang bukanlah 
manusia, sehingga tidak ada 
jaminan bahwa sel otak kita akan 
bereaksi dengan cara yang sama. 

 
 
 

Ide Utama 
Mengingat banyaknya pengguna HP, efek 
sekecil apapun yang terjadi pada kesehatan 
dapat memiliki implikasi yang luas terhadap 
kesehatan masyarakat. 

Ide Utama 
Pada tahun 2000, Laporan Stewart (sebuah 
laporan Inggris) menemukan tidak adanya 
persoalan kesehatan yang disebabkan oleh 
HP, tetapi laporan itu meminta untuk tetap 
berhati-hati, terutama bagi para remaja, 
sampai penelitian lebih lanjut dilakukan. 
Laporan selanjutnya pada tahun 2004 
mendukung hasil penelitian terdahulu. 

 Jika kamu menggunakan HP … 

 Harus Jangan 
 Selalu berbicara sesingkat 

mungkin. 
Jangan menggunakan HP bila sinyalnya 
lemah, karena dalam kondisi ini HP 
memerlukan energi yang lebih besar untuk 
bisa berkomunikasi dengan pemancarnya, 
sehingga emisi gelombang radio yang 
dikeluarkan lebih besar. 

  
Bila dalam keadaan siap pakai 
jauhkan posisi HP dari tubuh 
kamu. 

 
Jangan membeli HP dengan angka ―SAR‖7 
yang tinggi. Angka ini berarti HP itu 
mengeluarkan radiasi yang lebih banyak. 

                                                             
7
 SAR (specific absorption rate) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

radiasi yang diserap oleh sel tubuh manusia sewaktu menggunakan HP. 
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Belilah HP dengan ―waktu bicara‖ 
yang lama. Hal ini lebih efisien, 
dan memiliki emisi yang lebih 
rendah. 

 
Jangan membeli aksesori pelindung bila alat 
itu belum diuji keamanannya oleh pihak 
berwenang. 

Pertanyaan 1: KEAMANAN HP                                                                R414Q03 
Lihat Tabel Apakah HP berbahaya? 
Apa maksud pernyataan di dalam kolom Tidak? 

A Untuk menggambarkan keuntungan menggunakan HP. 

B Untuk menggambarkan kerugian menggunakan HP. 

C Untuk menjelaskan mengapa HP berbahaya. 

D Untuk menentang pernyataan bahwa HP berbahaya. 
 

TIPE  PERTANYAAN DAN BENTUK TES 
Bentuk tes pilihan ganda  dengan tujuan mengukur kemampuan merefleksikan dan 
mengevaluasi bacaan serta mengenal hubungan antara pernyataan yang diberikan di luar isi 
bacaan yang ada di dalam tabel dengan pernyataan yang ada di dalam tabel. 

Pertanyaan 2: KEAMANAN HP R414Q06 – 0 1 9  
Perhatikan poin 3 pada kolom Tidak pada tabel.  Dalam konteks ini, kira-kira apa yang 
menjadi salah satu faktor dari  ―faktor-faktor lain‖ tersebut? Berikan alasan untuk 
jawabanmu. 
 .......................................................................................................................................................................  
TIPE  PERTANYAAN DAN BENTUK TES 
Bentuk tes esai  terbuka mengukur kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi  
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Pertanyaan 3: KEAMANAN HP R414Q05 
Perhatikan pernyataan berikut ini: ―Hasil penelitian dari satu situasi tidak selalu berlaku pada 
situasi yang berbeda.‖ 
Coba tunjukkan apakah masing-masing pernyataan pada kolom Tidak di bawah ini 
merupakan contoh yang tepat untuk pernyataan di atas atau tidak. 
Jawaban untuk tugas pertama diberikan di bawah ini sebagai contoh. 
 

  
Tidak 

―Hasil penelitian dari satu situasi 
tidak selalu berlaku pada situasi 

yang berbeda.‖ 

1.  Gelombang radio tidak cukup kuat untuk dapat 
menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang 
membahayakan. 

Merupakan 
contoh 

Tidak merupakan 
contoh 

. 2. Para peneliti mengakui bahwa meningkatnya 
kemungkinan terkena kanker ini belum tentu 
berhubungan dengan penggunaan HP. 

Merupakan 
contoh 

Tidak merupakan 
contoh 

3. Radiasi yang dikeluarkan oleh kabel tegangan 
tinggi listrik adalah jenis radiasi yang berbeda, 
dengan energi yang lebih besar daripada yang 
dikeluarkan oleh HP. 

Merupakan 
contoh 

Tidak merupakan 
contoh 

4.  Cacing tambang bukanlah manusia, sehingga tidak 
ada jaminan bahwa sel otak kita akan bereaksi 
dengan cara yang sama. 

Merupakan 
contoh 

Tidak merupakan 
contoh 

TIPE PERTANYAAN DAN BENTUK TES 
Bentuk tes pilihan ganda kompleks dengan mengukur kemampuan merfleksikan dan 
mengevaluasi kasus merupakan contoh terapan dari isi bacaan atau bukan contoh. 

Pertanyaan 4: KEAMANAN HP R414Q09 
Perhatikan tabel dengan judul Jika kamu menggunakan HP … 
Di antara pernyataan berikut, yang manakah yang merupakan dasar ide yang terdapat pada 
tabel tersebut? 

A Tidak ada bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan HP. 

B Terdapat bukti yang menunjukkan adanya bahaya menggunakan HP. 

C Mungkin ada dan mungkin juga tidak ada bahaya menggunakan HP, tetapi ada baiknya 
untuk tetap berhati-hati. 

D Mungkin ada dan mungkin juga tidak ada bahaya menggunakan HP, tetapi sebaiknya 
jangan memakai HP dulu sebelum mengetahui secara yakin. 

E Pernyataan yang ada pada kolom Harus adalah bagi kelompok orang yang menganggap 
serius bahaya HP, dan pernyataan pada kolom Jangan adalah bagi kelompok lainnya. 

 
TIPE PERTANYAAN DAN BENTUK TES 
Bentuk tes pilihan ganda  dengan mengukur kemampuan menginterpretasi dan 
mengintegrasikan secara luas. 
 

 
Karakteristik  Pertanyaan Tes Literasi Membaca PISA 
 Tes membaca PISA menggunakan wacana dengan kalimat-kalimat kompleks. 
Jumlah kata berkisar 135 sampai  610 kata.  Pada wacana nonkontinyus (tabel, 
diagram, grafik) cenderung menggunakan beberapa variabel dan simbol yang rumit. 
Peta/denah/tabel atau grafik cenderung bersifat kompleks dan berkaitan dengan 
bagian yang lain. Berikut contoh penggunaan wacana yang berupa tabel rumit. 
DANAU CHAD 
Gambar 1 menunjukkan kedalaman yang berubah-ubah dari Danau Chad di Gurun Sahara, 
Afrika Utara. Danau Chad menghilang sama sekali pada kira-kira 20.000 sebelum Masehi, 
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selama zaman Es. Pada kira-kira 11.000 SM danau itu kembali muncul. Sekarang 
kedalamannya kira-kira sama dengan kedalaman pada tahun 1000 M. 
 
 

Gambar 2 menunjukkan seni batu Sahara (gambaran atau kuno yang ditemukan pada dinding-dinding 

gua) dan perubahan pola hidup binatang buas. 

Gambar 2 
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Gunakan informasi tentang Danau Chad  tersebut  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 

DANAU CHAD R040Q02 
Berapakah kedalaman Danau Chad sekarang? 
A Sekitar dua meter. 
B Sekitar lima belas meter 
C Sekitar lima puluh meter 
D Danau itu telah hilang sama sekali. 
E Tak ada informasi tentang itu. 
 

DANAU CHAD R040Q03A- 0 1 9  
Kira-kira tahun berapa grafik pada gambar 1 dimulai? 
………………………………………………………………………. 
 

DANAU CHAD R040Q03B- 0 1 9  
Mengapa penulis memulai grafiknya pada titik tersebut? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

DANAU CHAD R040Q04 
Gambar 2 didasarkan pada pandangan bahwa: 
A binatang-binatang pada seni batu terdapat pada daerah tersebut pada saat digambar. 
B para seniman yang menggambar binatang-binatang itu sangat terampil. 
C para seniman yang menggambar binatang-binatang itu dapat ber pergian jauh. 
D tidak ada usaha menjinakkan binatang-binatang yang digambarkan pada seni batu tersebut. 
 

DANAU CHAD R040Q06 
Untuk pertanyaan ini, kamu harus dapat menggabungkan informasi dari gambar 1 dan gambar 2. 
Menghilangnya badak, kuda nil, dan bison dari seni batu Sahara terjadi 
A pada awal Zaman Es yang terbaru. 
B pada pertengahan periode saat Danau Chad berada pada tingkat kedalaman tertinggi. 
C setelah dasar Danau Chad menurun selama lebih dari seribu tahun. 
D pada permulaan periode kering yang terus menerus. 

 

PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian Balitbang 2011 tentang  Trend Kemampuan Literasi Membaca 

Siswa Indonesia  pada PISA ditemukan bahwa kemampuan literasi membaca siswa 
Indonesia masih di bawah rata-rata kemampuan membaca siswa internasional (Depdiknas, 
2011). Kemapuan membaca siswa Indonesia juga baru berada pada level 2 dari 6 level yang 
ditentukan.  Dengan temuan  penelitian ini dapat dikaitkan bahwa rendahnya kemampuan 
membaca pada asesmen internasional PISA terkait dengan jenis kemampuan berpikir 
tingkat tinggi yang mendominasi soal membaca PISA. Jumlah soal berpikir tingkat tinggi 
76% pada 2000/ 2009, dan 67% pada tahun 2003/2006. 

Kesulitan siswa Indonesia dalam memahami soal PISA juga dapat dipahami dengan 
adanya temuan pada penelitian ini yaitu karakteristik tiap teks yang relatif panjang yaitu 
sejumlah 135-630 kata dan variabel  grafik/tabel/bagan yang cenderung kompleks. Apalagi 
jumlah soal pada PISA 2000 dan 2009 sebesar 131. Ketahanan membaca siswa Indonesia 
yang masih rendah menyebabkan kesulitan yang lebih kompleks lagi. Kesulitan siswa 
Indonesia dalam membaca juga dapat dikaitkan dengan hasil penelitian ini dari segi  
penggunaan bahasa pada soal membaca PISA. Hasil analisis menunjukkan bahwa  masih 
terdapat penggunaan campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan 
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adanya aturan bahwa soal membaca PISA diterima dalam bahasa Inggris dan harus 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Nasional tiap-tiap negara. Soal- soal  literasi membaca 
PISA yang  diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia tetap 
menggunakan latar cerita dan latar budaya Barat dan kurang dipahami siswa. Skemata 
budaya siswa Indonesia kurang relevan sehingga sulit memahami soal PISA yang sebagain 
besar bersifat interpretasi, integrasi, refleksi, dan evalausi. Berdasarkan penelitian Matsuda 
(2005) pemahaman skemata budaya  dapat meningkatkan pemahaman inferensial siswa.  
Latar budaya minat baca  yang tinggi pada tempat  soal  PISA dibuat menyebabkan pilihan 
teks cenderung dengan jumlah kata yang banyak dan simbol yang rumit. Peta/denah/tabel 
atau grafik cenderung bersifat kompleks dan berkaitan dengan bagian yang lain. 
Kecermatan dan kekritisan siswa yang kurang akan menyebabkan rendahnya pemahaman 
soal PISA. 

Dari hasil analisis ditemukan bahwa soal membaca PISA didominasi oleh 
keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu kemapuan menginterpretasi, mengintegrasikan , 
merefleksikan, dan mengevaluasi isi teks. Temuan dalam penelitian ini memberikan 
penjelasan alasan rendahnya kemampuan literasi membaca siswa Indonesia pada PISA 
mulai tahun 2000-2009. Rendahnya kemampuan literasi membaca PISA selama empat kali 
pelaksanaan dapat dipahami karena soal membaca PISA didominasi keterampilan berpikir 
tingkat tinggi. Hal ini sejajar dengan hasil penelitian kuantitatif Trend Soal literasi Membaca 
PISA yang  menemukan bahwa kesulitan siswa Indonesia    mencakup (a)  pertanyaan 
evaluatif  terhadap isi dengan kriteria internal  dan memberi alasan, (b)  pertanyaani evaluasi 
berbentuk esai terbatas maupun jawaban singkat,  (c) kemampuan mengungkapkan alasan 
dengan bukti pada isi teks, dan (d) pertanyaan tentang sikap dan strategi  penulis 

Standar Isi Bahasa Indonesia SMP  dan pembelajaran membaca  perlu 
menyesuaikan dengan karakteristik tingkat berpikir tingkat tinggi  pada soal membaca PISA 
sebagi brenchmark internasional  anak usia 15 tahun (lulus SMP). Standar Isi Bahasa 
Indonesia perlu  memberikan porsi besar pada keterampilan membaca  tingkat tinggi dalam 
berbagai konteks.  Kemampuan  merefleksikan dan mengevaluasi isi teks merupakan 
keterampilan paling sulit dibandingkan keterampilan mengungkapkan kembali informasi.  
Peningkatan  rata-rata kemampuan membaca secara internasional dapat  difasilitasi dengan 
peningkatan pembelajaran kemampuan reflektif. Implementasi pembelajaran keterampilan 
berpikir tingkat tinggi secara  maksimal dan perancangan yang fokus pada Standar Isi bisa 
memfasilitasi peningkatan literasi membaca pada perspektif  internasional. 

Di samping itu, pencapaian hasil literasi membaca yang masih di bawah  rata-rata 
kemampuan internasional dimungkinkan karena ketahanan membaca yang masih rendah 
dari siswa Indonesia. Hal ini dibuktikan  dengan hasil penelitian ini yang menuntut 
ketahanan membaca maksimal untuk dapat mengerjakan soal membaca PISA dengan teks 
yang panjang-panjang  dan mengintegrasikan berbagai teks (multiteks).  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Tes literasi membaca PISA memiliki karakteristik berfokus pada kemampuan 
membaca tingkat tinggi. Jenis  kompetensi membaca diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 
yaitu (a) kemampuan mengungkapkan kembali informasi (retrieving Information), (b) 
mengembangkan interpretasi (developing an interpretation), dan  (c) merefleksikan/ 
mengevaluasi  teks.  Tes literasi membaca PISA cenderung menggunakan wacana yang 
panjang dengan jumlah kata 135—600 kata. Kalimat pertanyaan cenderung kompleks. 
Ragam tes  yang digunakan pada soal membaca PISA adalah pilihan ganda, pilihan ganda 
kompleks, jawaban singkat, esai tertutup, dan esai terbuka. Ragam tes tersebut disajikan 
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bervariasi berdasarkan sebuah teks yang mendahuluinya. Stimulus tes PISA dapat 
diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu konteks pendidikan   pekerjaan, personal, dan 
masyarakat. Isi kutipan pada soal membaca PISA dipilih dengan  tujuan meningkatkan 
keterampilan hidup mengakses dan memanfaatkan informasi berupa wacana untuk 
menjalani kehidupan dalam  masyarakat dan menjaga  keselamatan/keamanan diri.   
 
Saran 

Berdasarkan temuan di atas disarankan kepada Steikholder di Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Steikholder di LPTK untuk menyosialisasikan 
karakteristik Tes Pisa dan mewajibkan para guru/dosen untuk mengembangkan tes yang 
berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi, baik dan bermutu sesuai dengan semangat 
penilaian abad 21 yang ditunjukkan oleh PISA.  
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MODEL PENEMUAN HARTA KARUN  
UNTUK MELATIH  KETERAMPILAN BERBAHASA  

 
 

Vindiatul Miftah Maulyna8  
Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Surel: vindiatulmiftah@gmail.com 
 
 

Abstrak: Model pembelajaran lansung banyak diterapkan dalam pembelajaran. Artikel ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan model penemuan harta karun yang merupakan adaptasi 
dari model pembelajaran langsung (direct learning). Hasil dari kajian ini adalah sintaks dari 
model penemuan harta karun yaitu menyampaikan materi dan review, praktik terbimbing, 
pembagian kartu harta karun, memberikan kesempatan berlatih, bergantian memberi 
petunjuk, menemukan harta karun, dan evaluasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa model 
penemuan harta karun dapat mengoptimalkan pembelajaran, yakni membuat siswa tergali 
seluruh potensinya. 

 
Kata kunci: model pembelajaran, adaptasi model, modifikasi model, pembelajaran langsung 

 
Setiap siswa tentu memiliki potensi masing-masing. Melalui pendidikan potensi 

yang ada di dalam diri siswa dapat digali dan dikembangkan. Pendidikan merupakan upaya 
pengembangan potensi siswa. Dengan demikian, siswa harus dipandang sebagai individu 
yang sedang berkembang dan memiliki potensi, bukan menjelaskan materi pelajaran atau 
memaksa agar siswa dapat menghafal data dan fakta (Sanjaya, 2010:3). Pendidikan bertugas 
untuk membentuk siswa memiliki sikap, kecerdasan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan 
pendidikan. Pendidikan di sekolah tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar. 

Pengembangan potensi siswa dapat dilakukan di sekolah ketika pembelajaran 
berlangsung. Pembelajaran akan berhasil apabila disiapkan dan diajarkan dengan tepat. 
Mersita (2015:635) mengemukakan bahwa peran guru dalam aktivitas belajar mengajar 
sangat berpengaruh dengan hasil belajar peserta didik. Sebelum proses kegiatan belajar 
mengajar, sebaiknya guru menyiapkan model pembelajaran yang tepat dan dapat mencapai 
tujuan pembelajaran yang hendak diajarkan. Model pembelajaran atau model pengajaran 
dapat membantu guru dan siswa mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Eggen & Kauchak (2012:7) yang mengemukakan bahwa 
model mengajar atau model pengajaran adalah pendekatan spesifik dalam mengajar yang 
memiliki tiga ciri, yaitu 1) dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis dan memperoleh pemahaman mendalam tentang bentuk spesifik materi, 2) 
mencakup serangkaian langkah atau fase yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai 
tujuan pembelajaran yang spesifik, dan 3) didukung oleh teori dan penelitian pembelajaran 
dan motivasi. 

Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan guru ketika mengajar. Salah 
satunya adalah model pengajaran langsung (direct instruction). Model pengajaran langsung 
adalah satu model yang menggunakan peragaan dan penjelasan guru digabungkan dengan 
latihan dan umpan balik siswa untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan nyata yang dibutuhkan untuk pembelajaran (Eggen & Kauchak, 2012:363). 
Model pengajaran langsung dapat menunjang siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Sukmana (2016), pengajaran langsung (direct 

                                                             
8
 Vindiatul Miftah Maulyna adalah Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 

Negeri Malang. 
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instruction) adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang 
proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 
prosedural yang terstruktur dengan baik. 

Model pengajaran langsung dapat diterapkan ataupun dimodifikasi oleh guru sesuai 
dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dilakukan. Salah satu model yang mengadaptasi 
dari model pengajaran langsung adalah model penemuan harta karun. Model penemuan 
harta karun merupakan model yang menekankan pada praktik secara langsung yang 
dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Hal yang sering terjadi di sekolah 
adalah banyak guru dalam proses pembelajaran cenderung hanya menjelaskan atau 
memberitahukan segala sesuatu kepada siswa dan guru kurang memberi kesempatan pada 
siswa untuk melatih siswa dalam belajar untuk belajar menemukan jawabannya sendiri 
(Sutarno dan Mukhidin, 2013:205). Berdasarkan hal tersebut, melalui model ini diharapkan 
siswa lebih cepat menguasai pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan. Selain itu, siswa 
juga akan merasa senang ketika pembelajaran berlangsung karena dikemas dalam bentuk 
permainan yang menyenangkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini bertujuan untuk memaparkan (1) hakikat 
model penemuan harta karun, (2) sintaks model penemuan harta karun, (3) konteks 
pemakaian dan sarana pendukung, dan (4) contoh aplikasi model penemuan harta karun. 
Penjelasan mengenai hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 
 
HAKIKAT MODEL PENEMUAN HARTA KARUN 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) landasan filosofis dan teoritis, (2) 
tujuan model penemuan harta karun, (3) karakteristik model penemuan harta karun, dan (4) 
kelebihan dan kelemahan model penemuan harta karun. Berikut penjelasan mengenai hal 
tersebut. 
Landasan Filosofis dan Teoritis 

Model penemuan harta karun yang diadaptasi dari model pengajaran langsung 
dilandasi oleh teori behaviorisme dan teori belajar sosial. Faryadi (2007:3) mengemukakan 
bahwa metode behavioris penguatan sangat efektif dalam menciptakan perilaku positif di 
hampir semua lingkungan belajar. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 
tampak sebagai hasil belajar. Seseorang dianggap telah belajar apabila dapat menunjukkan 
perubahan perilakunya (Nahar, 2016:65-66). Teori behavioristik dengan model hubungan 
stimulus-responsnya, memposisikan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. 
Respons atau perilaku tertentu menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. 
Sejalan dengan pandangan tersebut, Santrock (2004:266) menyatakan bahwa behaviorisme 
adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman 
yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku 
adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung. 

Moore (1986) mengemukakan bahwa model pengajaran langsung melihat 
pembelajaran kognitif memiliki tiga analisis, yaitu analisis perilaku, analisis sistem 
pengetahuan, dan analisis komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, sintaks yang 
dikembangkan dalam model penemuan harta karun menekankan pada pemahaman siswa 
terhadap sesuatu dan praktik melakukan sesuatu secara langsung. Hal tersebut sesuai 
dengan sintaks yang terdapat dalam pembelajaran langsung yang memiliki dua macam 
pengetahuan, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural (Marx & Winne 
dalam Kardi & Nur, 2000: 4). Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu, 
sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 
sesuatu. Namun, kedua pengetahuan tersebut tidak terlepas antara satu sama lain, sering 
kali penggunaan prosedural memerlukan pengetahuan deklaratif yang merupakan 
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pengetahuan prasyarat. Model penemuan harta karun  dirancang untuk mengembangkan 
cara belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan deklaratif yang terstruktur dengan 
baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 
  
Tujuan Model Penemuan Harta Karun 
 Setiap model pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran masing-masing. 
Tujuan dari model penemuan harta karun adalah sebagai berikut. 
11) Membantu siswa mengembangkan kemampuan dan memperoleh pemahaman 

mendalam tentang materi yang diajarkan. 
12) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan. 
13) Membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan sederhana dan 

kompleks serta pengetahuan deklaratif yang dapat dirumuskan dengan jelas dan 
diajarkan tahap demi tahap. 

14) Memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang berfokus pada pengetahuan 
sekaligus keterampilan yang dikemas dalam bentuk permainan. 
 

Karakteristik Model Penemuan Harta Karun  
Model penemuan harta karun merupakan model yang menekankan pada 

pemahaman siswa terhadap sesuatu dan mempraktikkannya secara langsung yang dikemas 
dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Model penemuan harta karun memberikan 
kesempatan pembelajar untuk belajar mengamati secara selektif, mengingat, dan menirukan 
apa yang dimodelkan oleh pengajar. Model ini diadaptasi dari model pengajaran langsung 
yang dianggap cara yang efektif untuk mengajar keterampilan dan informasi dasar kepada 
siswa (Nur, 2011). Guru yang menggunakan model ini bertanggung jawab dalam 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran, struktur materi, dan keterampilan dasar yang akan 
diajarkan. Model pengajaran langsung mengacu pada instruksi yang dipimpin oleh guru, 
seperti dalam ―guru memberikan instruksi langsung dalam memecahkan masalah (Jusman 
dan Darsikin, 2016:33). Guru juga bertanggung jawab menyampaikan pengetahuan kepada 
siswa, memberikan pemodelan atau demonstrasi, memberikan kesempatan pada siswa 
untuk berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari, dan memberikan 
umpan balik. 
 
Kelebihan dan Kelemahan Model Penemuan Harta Karun 

Model pengajaran langsung memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan untuk 
menekankan pada poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa  
sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan (Mastuang, 2015:115). Berdasarkan hal 
tersebut, model yang diadaptasi dari model pengajaran langsung (direct instruction) ini juga 
memiliki kelebihan dan kelemahan. Setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan 
kelemahan masing-masing.  Adapun kelebihan dan kelemahan dari model penemuan harta 
karun adalah sebagai berikut. 

 
Kelebihan Model Penemuan Harta Karun 
1) Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa 

sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 
2) Guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan dan tidak 

membuat siswa cepat bosan. 
3) Siswa akan lebih aktif, bersemangat, bermutu, dan berdaya guna karena setiap 

keterampilan atau pengetahuan yang diajarkan diperhatikan oleh guru secara seksama 
baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya. 
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4) Model penemuan harta karun memiliki permainan yang khas yang dapat diterapkan 
dalam bidang studi tertentu. 

5) Penguasaan terhadap materi lebih mendalam karena mendapat bimbingan praktik, 
mengecek pembahasan siswa, dan umpan balik serta siswa dapat berlatih sendiri dalam 
menerapkan hasil belajar. 

6) Membiasakan siswa untuk tidak sekedar menghafal materi pelajaran tetapi juga harus 
mampu menerapkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. 

7) Dapat diterapkan dalam kelas yang besar maupun kecil. 
8) Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang 

mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. 
9) Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual 

yang sangat terstruktur. 
10) Model penemuan harta karun dapat digunakan untuk membangun model 

pembelajaran dalam bidang studi tertentu. 
11) Model penemuan harta karun bergantung pada kemampuan refleksi guru sehingga 

guru dapat terus menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. 
 
Kelemahan Model Penemuan Harta Karun 
1) Sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat 

pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 
2) Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi 

pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, 
berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, 
teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. 

3) Model penemuan harta karun sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. 
Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula dan 
model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan 
banyak perilaku komunikasi positif. 

4) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model 
pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan yang cukup 
untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan. 

5) Guru harus menyiapkan sarana pendukung sebelum menerapkan model penemuan 
harta karun. 

 
SINTAKS MODEL PENEMUAN HARTA KARUN 

Model penemuan harta karun memiliki tujuh sintaks. Adapun sintaks beserta 
langkah-langkah model penemuan harta karun adalah sebagai berikut. 

No
. 

Sintaks 
Pengajaran 
Langsung 
(Eggen & 
Kauchak, 

2012) 

Sintaks Model 
Penemuan 

Harta Karun 
Langkah-langkah 

1. Perkenalan 
dan review 

Menyampaikan 
materi dan 
review 

1. Guru memodelkan materi pembelajaran  
2. Guru secara informal menanyakan pemahaman 

siswa mengenai materi yang diajarkan 

2. Presentasi - - 
 

3. Praktik Praktik 1. Guru memberikan latihan awal 
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terbimbing 
 

terbimbing 2. Guru membimbing dan memperagakan latihan 
yang diberikan 

3. Siswa praktik dengan bimbingan guru 
4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

4. Praktik 
mandiri 

Pembagian kartu 
harta karun 

1. Guru mengajak pembelajar bermain penemuan 
harta karun 

2. Siswa membentuk kelompok (2 orang) 
3. Guru membagikan kartu peta harta karun dan 

penutup mata 
4. Guru menyampaikan petunjuk dan aturan 

permainan 

5. - Memberikan 
kesempatan 
berlatih 

1. Siswa secara berpasangan diberikan kesempatan 
untuk berlatih 

6. - Bergantian 
memberi 
petunjuk 

1. Siswa secara berpasangan bergantian memberi 
petunjuk secara lisan sesuai dengan peta harta 
karun 

2. Guru mendampingi siswa ketika melakukan 
permainan penemuan harta karun 

7. - Menemukan 
harta karun 

1. Siswa yang berhasil menemukan harta karun, 
berhak untuk mengambil harta karun tersebut dan 
dibagi dengan kelompoknya 

8. - Evaluasi 1. Guru menilai kinerja siswa ketika melakukan 
permainan 

2. Guru memberikan umpan balik kepada siswa 
setelah melakukan permainan penemuan harta 
karun 

 
 
KONTEKS PEMAKAIAN DAN SARANA PENDUKUNG 
 Model penemuan harta karun dapat diterapkan pada pelajaran yang membutuhkan 
praktik secara langsung atau untuk mengajarkan suatu keterampilan tertentu. Dengan 
model ini, guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan untuk siswa langkah 
demi langkah kemudia siswa diberi kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep atau 
keterampilan yang mereka pelajari, dan guru memberikan umpan balik (Wenno, 2014:170). 
Sarana pendukung dalam model ini berbentuk media pembelajaran seperti kartu peta harta 
karun. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan membantu 
kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Penggunaan media kartu peta harun 
berguna sebagai alat petunjuk siswa dalam melakukan permainan penemuan harta karun. 
Selain media kartu peta harta karun, guru perlu menyiapkan alat penutup mata dan harta 
karun (dapat berupa hadiah, makanan ringan, buah-buahan atau apa saja yang dapat 
diberikan kepada siswa). Alat penutup mata berfungsi untuk menutup mata siswa ketika 
melakukan permainan. Harta karun yang berupa hadiah berfungsi sebagai bentuk apresiasi 
guru terhadap hasil kerja siswa karena sudah berhasil menemukan harta karun melalui 
prosedur permainan yang ditetapkan oleh guru. 
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CONTOH APLIKASI MODEL PENEMUAN HARTA KARUN 
 

Aplikasi Model Penemuan Harta Karun 
 

Sasaran: Pembelajar BIPA tingkat pemula 
Materi: Arah dan lokasi 
Indikator:  

1. Mampu memahami petunjuk arah secara lisan yang diberikan orang lain sesuai 
dengan konteks. 

2. Mampu menggunakan petunjuk arah secara lisan sesuai dengan konteks nyata. 
Model: Adaptasi dari model Direct Instruction (Pengajaran Langsung) 
 

No. Sintaks Langkah-langkah 

1. Menyampaian 
materi dan 
review 

1. Pengajar memodelkan materi pembelajaran tentang 
arah dan mata angin (permainan: hadap, maju, 
mundur, kanan, kiri) 

2. Pembelajar membaca bacaan tentang arah dan lokasi 
3. Pembelajar mempraktikkan percakapan tentang arah 

lokasi 
4. Pengajar memodelkan materi pembelajaran tentang 

pertigaan, perempatan 
5. Pengajar memberikan materi tentang bagaimana 

membaca denah lokasi 
6. Pengajar secara informal menanyakan pemahaman 

pembelajar mengenai materi yang diajarkan 

2. Praktik 
terbimbing 

1. Pengajar memberikan denah lokasi kepada pembelajar 
(misal denah lokasi Alun-alun kota Malang) 

2. Pengajar memberikan bimbingan dan memperagakan 
(secara lisan) petunjuk arah yang tertera pada denah 
lokasi 

3. Pengajar memberikan pertanyaan kepada pembelajar, 
―Saya ada di toko buku Gramedia, jika saya mau pergi 
ke Alun-alun kota Malang, saya harus lewat mana?‖ 

4. Pembelajar menjawab pertanyaan pengajar, ―Dari toko 
buku Gramedia, Anda harus pergi ke kanan sampai 
bertemu dengan perempatan lampu merah, lalu Anda 
belok kiri dan Anda akan sampai di Alun-alun kota 
Malang.‖ 

5. Pembelajar secara berpasangan saling bertanya 
mengenai lokasi yang tertera pada denah lokasi seperti 
yang diperagakan oleh pembelajar. 

6. Pengajar memberikan kesempatan kepada pembelajar 
untuk bertanya 

3. Pembagian kartu 
harta karun 

1. Pengajar mengajak pembelajar bermain penemuan 
harta karun 

2. Pembelajar membentuk kelompok (2 orang) 
3. Pengajar membagikan kartu peta harta karun dan 

penutup mata 
4. Pengajar menyampaikan petunjuk dan aturan 
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permainan 

4. Memberikan 
kesempatan 
berlatih 

1. Pembelajar secara berpasangan dan bergantian 
mempraktikkan untuk memberi petunjuk arah dan 
peragaannya sesuai dengan peta harta karun yang 
diberikan oleh pengajar 

5. Bergantian 
memberi 
petunjuk 

1. Pembelajar diajak keluar kelas untuk melakukan 
permainan (permainan dilakukan di luar kelas dan 
setiap kelompok didampingi oleh 1 pengajar) 

2. Pembelajar 1 (yang memegang kartu harta karun) 
menutup mata pembelajar 2 menggunakan penutup 
mata 

3. Pembelajar 1 memutar-mutar badan pembelajar 2 
4. Pembelajar 1 memberikan petunjuk arah dan lokasi 

secara lisan kepada pembelajar 2 untuk bergerak sesuai 
kartu harta karun yang dipegang. 

5. Pembelajar 2 menyimak dan mempraktekkan arah 
sesuai dengan petunjuk yang diucapkan oleh 
pembelajar 1 

6. Pengajar memberhentikan pembelajar ketika mereka 
sudah sampai setengah jalan untuk bergantian menjadi 
penunjuk arah (pembelajar 1) dan penyimak 
(pembelajar 2) 

7. Pembelajar 1 dan 2 mulai bermain kembali 

7. Menemukan 
harta karun 

1. Pembelajar yang berhasil menemukan harta karun, 
berhak untuk mengambil harta karun tersebut dan 
dibagi dengan kelompoknya (harta karun dapat berupa 
jajan tradisional atau buah khas Indonesia) 

8. Evaluasi 1. Pengajar menilai kinerja pembelajar ketika melakukan 
permainan 

2. Setelah permainan selesai, pembelajar dan pengajar 
kembali ke kelas untuk pemberian umpan balik dari 
pengajar. 

 

 
PENUTUP 

Model penemuan harta karun yang diadaptasi dari model pengajaran langsung 
dilandasi oleh teori behaviorisme dan teori belajar sosial. Model ini merupakan model yang 
menekankan pada pemahaman siswa terhadap sesuatu dan mempraktikkannya secara 
langsung yang dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Model penemuan 
harta karun memiliki tujuh sintaks, yaitu 1) menyampaikan materi dan review, 2) praktik 
terbimbing, 3) pembagian kartu harta karun, 4) memberikan kesempatan berlatih, 5) 
bergantian memberi petunjuk, 6) menemukan harta karun, dan 7) Evaluasi. Model ini dapat 
diterapkan pada pelajaran yang membutuhkan praktik secara langsung atau untuk 
mengajarkan suatu keterampilan tertentu. Model ini memerlukan sarana pendukung seperti 
media pembelajaran kartu peta harta karun, penutup mata, dan hadiah harta karun untuk 
melakukan permainan. 
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ANALISIS TOKOH DAN PENOKOHAN DALAM NOVEL  
PUTRI ONG TIEN KARYA WINNY GUNARTI 
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Surel: mirnaimkaryi@gmail.com 

  
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) mendeskripsikan tokoh – 
tokoh dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Guniarti, dan (2) mendeskripsikan 
penokohan dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Guniarti. Analisis data dilakukan 
menggunakan metode Content Analisys atau teknik analisis isi yaitu mencatat lambang atau 
pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.  Hasil penelitian adalah: (1) tokoh 
dalam dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti merupakan gambaran dari 
kehidupan tokoh Putri Ong Tien, dan  (2) penokohan dalam  novel Putri Ong Tien 
disajikan  dengan  menggunakan  gabungan dua  teknik,  yaitu  teknik  analitik dan  teknik  
dramatik.  Kedua  teknik tersebut  digunakan  oleh  pengarang  untuk  pembedaan tokoh 
dan penokohannya. 
 
Kata kunci: Sastra, Tokoh dan Penokohan, Novel Putri Ong Tien 

 
Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, 

perasaan, ide-ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran nyata yang 
mampu membangkitkan pesona dengan bahasa sebagai sarananya. Sebuah karya sastra yang 
baik apabila diciptakan benar-benar berdasarkan imajinasi dan pola pikir yang kreatif serta 
menggunakan bahasa yang benar dan tepat, sehingga dapat dinikmati dan dihayati dengan 
baik pula untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan tidaknya sebuah karya sastra, maka 
perlu dilakukan penelitian terhadap karya sastra tersebut. Tanpa adanya upaya demikian 
maka nilai atau pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra tidak dapat dirasakan 
(Ratna, 2011: 54). Selain itu, bagus dan tidaknya pesan melalui novel tergantung pada 
wawasan dan intelektual pengarangnya. Semakin luas wawasan dan pengetahuan pengarang 
semakin berbobot pula pesan yang terkandung dalam novelnya. Pesan di dalam sebuah 
novel akan tampak pada keyakinan, keinginan, dan ketertarikan pengarang yang 
bersangkutan terhadap fenomena kehidupan manusia di masa kini dan masa akan datang. 
Hal ini senada dengan pendapat Sugono, Alwi (2002:236) mengatakan bahwa karya sastra 
adalah ciptaan yang mendalam dari pengarang. Sastra juga mempunyai kemampuan untuk 
merangsang munculnya gejala masa akan datang. Jadi, seorang pengarang sastra merupakan 
pemikir sastra juga berimajinasi tentang masa depan. Apa yang digambarkan dalam karya 
sastra pada masa kini merupakan suatu yang di anggap belum ada pada masa yang akan 
datang. 

Novel merupakan salah satu bukti pencurahan perasaan pengarang yang 
mengungkapkan tentang kehidupan yang berbentuk cerita panjang, yang mengetengahkan 
tokoh-tokoh dan menampakan serangkaian peristiwa, latar (setting) secara terstruktur 
(Noor, 2007:26). Novel merupakan hasil pengamatan dan imajinasi pengarang mengenai 
berbagai masalah yang ada dalam kehidupan manusia, dengan melibatkan tokoh-tokoh 
tertentu di dalamnya. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh, pembaca diharapkan 
dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan atau diamanatkan dalam 
novel yang bersangkutan. Seorang pengarang berusaha dengan maksimal mengarahkan 
kepada pembaca tentang masalah kehidupan lewat cerita agar ceritanya menarik dan 
berkesan bagi pembaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Bentley (2016:159) 
mengungkapkan bahwa kesan sebuah novel tergantung pada apa yang kita lihat, tentang apa 
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yang disampaikan novelis kepada kita tentang pemaknaan hidup, apakah kesan yang dibuat 
dalam novelnya adalah sebuah kebenaran hidup dan apakah kisah yang diceritakan sesuai 
dengan situasi tokoh-tokoh yang yang tergambar dalam penokohan.  Kesan tergantung 
pada kekuatan pengarang dalam menginterpretasikan tema, karakter, setting, dan alur cerita 
secara mendalam, sehingga pengungkapan kebenaran dalam novel terkesan hidup dan 
menarik.  

Novel adalah karya fiksi yang dibangun melalui berbagai unsur instrinsik dan unsur 
ekstrinsiknya. Menurut Aminuddin (2002:76), unsur instrinsik sebuah novel adalah elemen-
elemen fiksional itu sendiri sebagai suatu wacana. Unsur-unsur instrisik novel meliputi alur, 
suasana, penokohan, latar, tema, sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. Selain unsur 
instrinsik yang membangun sebuah cerita dalam novel terdapat juga unsur ekstrinsiknya. 
Menurut Endraswara (2011:163), unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur dari luar karya sastra 
itu yang secara tidak langsung ikut berpengaruh, seperti psikologis, sosiologis, filosofi, 
relegius, politik, budaya, dan lain-lain. 

Analisis pada novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti hanya difokuskan pada 
unsur intrinsiknya saja, yaitu tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan salah satu 
unsur terpenting yang menghidupkan sebuah cerita fiksi (novel) karena setiap karya fiksi 
otomatis terdapat tokoh - tokoh di dalam isi cerita. Peristiwa dalam karya fiksi seperti 
halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-
pelaku tertentu. 

Tokoh merupakan unsur terpenting dalam karya sastra. Melalui tokoh, pembaca 
akan menemukan gambaran tokoh lain, gambaran peristiwa, dan gambaran cerita secara 
utuh. Menurut Kamalia, dkk. (2013:3), tokoh merupakan pelaku yang dapat menjadikan 
peristiwa-peristiwa dalam karya sastra menjadi terangkai dan memiliki alur. Selanjutnya, 
menurut Wijaya (2010), tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu 
karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 
kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan 
dalam tindakan. Oleh karena itu, tokoh yang diceritakan dalam sebuah karya sastra sangat 
berperan penting dalam menghidupkan alur cerita. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya 
sastra pasti memiliki penokohan yang berbeda-beda tergantung cara pengarang membagi 
penokohan pada setiap tokoh dalam cerita. Mazliyana, (2013:6) mengatakan bahwa 
penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan tokoh dan watak tokoh. Cara ini 
dilakukan agar pembaca dapat mengetahui penokohan setiap tokoh yang terdapat dalam 
novel. Selain itu, pembaca bisa meneladani sikap-sikap tokoh cerita yang dianggap baik 
sehingga pembaca terdorong untuk lebih memaknai hidup dengan berperilaku baik dan 
berkarakter luhur. Hal ini sejalan dengan pendapat Resa, dkk. (2014:8) yang mengatakan 
bahwa penggambaran tokoh yang jelas menjadikan pembaca dapat meneladani nilai-nilai 
karakter yang terdapat pada diri/kepribadian tokoh dalam cerita.  

Menurut Aminudin (2002:79) tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa 
dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Istilah tokoh 
mengacu pada orangnya atau pelaku cerita. Tokoh adalah salah satu unsur yang terpenting 
dalam suatu novel atau cerita rekaan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas 
tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2002:165). Watak 
dan perwatakan mengarah pada sifat dan sikap tokoh cerita yang ditafsirkan oleh para 
pembaca. Watak lebih mengacu pada gambaran kualitas pribadi tokoh yang ditampilkan 
dalam sebuah cerita. Karakter mengacu pada orang, masyarakat, ras, sikap mental dan 
moral, kualitas nalar, orang terkenal, tokoh dalam karya sastra sedangkan karakterisasi 
adalah pemeranan atau pelukisan watak (Minderop, 2011:2).  
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Penokohan dan perwatakan sangat erat kaitannya. Penokohan berhubungan dengan 
cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi nama tokoh 
tersebut, sedangkan perwatakan berhubungan dengan bagaimana penempatan tokoh-tokoh 
tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam 
memahami tokoh, aspek-aspek yang melekat pada diri tokoh seperti penamaan, peran, 
keadaan fisik, keadaan psikis, dan karakter perlu mendapat perhatian oleh pengarang. Hal 
tersebut sejalan dengan pendapat Satoto (1993:45) mengatakan bahwa aspek-aspek itu akan 
saling berhubungan dalam upaya membentuk dan membangun permasalahan dan konflik 
dalam sebuah lakon. Mengabaikan salah satu dari kelima dimensi itu, tokoh akan menjadi 
timpang atau tidak berkepribadian. Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas 
pengertiannya daripada tokoh atau perwatakan, sebab penokohan sekaligus mencakup 
masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana menentukan pelukisan 
tokoh-tokoh dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas 
kepada pembaca. Penokohan sekaligus menyarankan pada teknik perwujudan dan 
pengembangan tokoh dalam sebuah cerita.  

Dalam mengkaji tokoh dan penokohan dalam cerita novel Putri Ong Tien karya 
Winny Gunarti menggunakan gabungan dua teknik yaitu gabungan analitik dan dramatik. 
Teknik ini dilakukan agar tokoh dan penokohan dapat digambarkan atau dibedakan 
berdasarkan jenis-jenis tokoh dalam novel Putri Ong Tien. Menurut Nurgiyantoro 
(2002:176-183), pembedaan tokoh terdiri atas lima yaitu, (1) berdasarkan peranan dan 
tingkat pentingnya, tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan, (2) berdasarkan 
perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi dua yaitu tokoh protagonis dan tokoh 
antagonis, (3) berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh 
sederhana dan tokoh kompleks, (4) berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita 
terhadap (sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dibagi menjadi tokoh 
tipikal dan tokoh netral, dan (5) Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh 
dibagi menjadi tokoh statis  dan tokoh berkembang. 

 Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaanya dalan novel yang 
bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku 
kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh tambahan kejadiannya lebih sedikit 
dibandingkan tokoh utama. Kejadiannya hanya ada jika berkaitan dengan tokoh utama 
secara langsung.  

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara 
populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-
nilai yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya 
konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. 

Tokoh sederhana adalah tokoh yang memilki satu kualitas pribadi tertentu, satu 
sifat watak yang tertentu saja. Sifat dan tingkah laku seseorang tokoh sederhana bersifat 
datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. Tokoh kompleks adalah tokoh 
yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan 
jati dirinya. Ia dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia dapat 
pula menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam, bahkan mungkin seperti 
bertentangan dan sulit diduga. 

Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 
individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau 
sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. Dengan kata lain, tokoh tipikal merupakan 
penggambaran, pencerminan, atau penunjukkan terhadap orang, atau sekelompok orang 
yang terikat dalam sebuah lembaga, atau seorang individu sebagai bagian dari suatu lembaga 
yang ada didunia nyata. Tokoh Netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu 
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sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi 
dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah 
sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami perubahan dan atau 
perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh 
berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 
perwatakan, sejalan dengan perkembangan perwatakan (dan perubahan) peristiwa dan plot 
yang dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, 
alam, maupun yang lain, yang kesemuanya itu  akan mempengaruhi watak, sikap, dan 
tingkah lakunya. 

Kisah yang terdapat dalam novel Putri Ong Tien, diceritakan bahwa tokoh ―Putri 
Ong Tien‖ adalah seorang Putri Kaisar Raja Hong Gie dari masa Dinasti Ming. Tak banyak 
kisah tentang putri China ini, kecuali legenda tentang bokor kuningan yang hilang dari 
perutnya, berkat kesaktian Sunan Gunung Jati. Putri Ong Tien juga termasuk salah satu istri 
dari Sunan Gunung Jati. Ia rela menempuh perjalanan panjang melintasi laut China selatan 
dan laut Jawa demi menjadi istri Sunan Gunung Jati, yang merupakan ulama besar yang 
pernah mengunjungi Negeri Tiongkok untuk menyebarkan agama Islam lewat tata cara 
ibadah shalat sehingga membuat sang Putri Kaisar jatuh cinta. Legenda bokor kuningan di 
perut sang Putri yang menghilang berkat kesaktian sang ulama mampu membuka pikiran, 
hati, dan keyakinan yang tak pernah surut bagi Putri Ong Tien untuk mengikuti ajaran 
agama Islam. 

Putri Ong Tien memiliki paras yang cantik. Kecantikan wajahnya telah menjadi 
buah bibir para selir kerajaan. Perawakannya tidak terlalu kecil, dibandingkan putri-putri 
kaisar lain yang seusianya, Putri Ong Tien termasuk bertubuh sedang. Tubuhnya berisi dan 
rona pipinya bagaikan semburat merah kala tertimpa cahaya matahari. Ujung matanya yang 
meruncing tidak berkesan terlalu sipit. Setiap kali bibir mungilnya berbicara, suara 
lembutnya akan membuat orang-orang di sekelilingnya terdiam mendengarkan. Dia 
mewakili sosok perempuan China yang elegan dan cerdas. Putri Ong Tien memang hanya 
salah satu Putri Tiongkok yang pernah bermukim dan menikah di tanah Jawa. Putri Ong 
Tien berbeda dengan putri-putri China yang lain, dia menorehkan sejarah sebagai 
perempuan asing yang berhasil masuk lingkaran kesultanan Cirebon dan ikut menempati 
tempat pemakaman keramat yang hingga kini masih ramai di kunjungi orang Tionghoa 
karena ternyata  tidak semua istri Sunan Gunung Jati dimakamkan di sini. 

Pada masa hidupnya yang singkat di tanah Jawa (1481-1485), Putri Ong Tien 
menjadi bagian dari misi penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sang putri pun 
meninggalkan begitu banyak kerajinan keramik atau porselen indah, yang sengaja di 
bawanya dari Negeri Tiongkok, dan kini menjadi peninggalan berharga dalam keraton-
keraton Cirebon yang menjadi peninggalan sejarah dan budaya yang bernilai tinggi. 

 Kisah Putri Ong Tien yang di tulis  oleh Winny Gunarti tidak selalu berisi catatan 
sejarah. Karya dalam buku ini menjadi potongan-potongan sejarah yang dibalut fantasi, 
sebuah faksi (fakta dan fiksi). Novel ini merupakan sebuah karya sastra yang ringan dan 
menyenangkan untuk di baca oleh siapa saja, bahkan bagi mereka yang mungkin tidak 
menyukai sejarah.  

 Untaian fakta dan fiksi dalam buku ini menceritakan keindahan dan suka duka sang 
Putri sebagai putri Kaisar, saat- saat perjumpannya dengan Sunan Gunung Jati, serta 
perjuangannya meleburkan diri dengan kebudayaan Cirebon. Buku ini menarik untuk 
dibaca  karena menyajikan faksi dengan cara yang ringan dan menyenangkan dalam 
mengajak siapa saja untuk lebih memahami sekaligus menghargai warisan sejarah dan 
budaya bangsa.  
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Buku yang ditulis oleh Winny Guniarti ini mempunyai arti penting karena mampu 
menunjukkan ―fakta‖ adanya hubungan antara China dan Nusantara. Dengan demikian, 
buku ini memberikan pemahaman paling tidak dalam dua hal. Pertama, China dan 
Nusantara sejak ratusan tahun lalu telah menjalin hubungan yang diciptakan melalui 
kedamaian. Kedua, adanya ―fakta‖  bahwa Sunan Gunung Jati telah memperistri Putri 
China, dan ini juga menunjukkan dua hal, yaitu telah terjadi asimilasi melalui pernikahan 
dan perkembangan agama Islam khususnya di Cirebon. Buku ini patut dibaca untuk 
memperluas wawasan tentang diri kita sebagai bangsa yang berkembang dan kaya dengan 
berbagai keanekeragaman budaya yang harus tetap dilestarikan. 

Hasil kajian dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti menunjukkan bahwa  
(a) tokoh-tokoh yang diceritakan dalam novel Putri Ong Tien terdiri atas 24 tokoh meliputi 
(1) Putri Ong Tien, (2) Syarif Hidayatullah, (3) Kaisar Hong Gie, (4) Lady Li, (5) Nona Mei 
Hua, (6) Nona Shu, (7) Kasim Liu, (8) Tjuan Ji, (9) Tjiu San, (10) Tjiu Ong, (11) Kim Po, 
(12) Ma Huan, (13) Lie Guan Hien, (14) Panglima Lie Guan Can, (15) Patih Wu, (16) 
Menteri Negara Pai Lie Bang, (17) Nyi Ratu Pakung Waty, (18) Dayang Siwi, (19) 
Laksamana Cheng Ho, (20) Pasukan Bajak Laut, (21) Permaisuri, (22) Pegawai Istana, (23) 
Pendeta Guru, dan (24) Raja Campa, (b) Penokohan dalam novel Putri Ong Tien, yaitu (1) 
berdasarkan peranan dan tingkat pentingnya, tokoh terdiri atas (a) tokoh utama yaitu ―Putri 
Ong Tien‖ dan (b) tokoh tambahan, terdiri dari Nona Mei Hua, Kasim Liu, Permaisuri, 
dan Pendeta Guru, (2) berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi 
dua yaitu (a) tokoh protagonis, yaitu ―Syarif Hidayatullah‖ dan (b) tokoh antagonis terdiri 
dari Kaisar Hong Gie, Pasukan Bajak Laut dan Pengawal Istana, (3) berdasarkan 
perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi dua yaitu (a) tokoh sederhana, terdiri 
dari Nona Shu, Tjuan Ji, Tjiu San, Tjiu Ong, dan Lady Li, dan (b) tokoh kompleks, terdiri 
dari Ma Huan dan Kim Po, (4) berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita 
terhadap (sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dibagi menjadi dua yaitu 
(a) tokoh tipikal, terdiri dari Menteri Negara Pai Li Bang, Panglima Lie Guan Cang, Patih 
Wu, Raja Campa dan pendeta Guru, dan (b) tokoh netral, terdiri dari Lie Guan Hien dan 
Laksamana Cheng Ho, dan (5) berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh 
dibagi menjadi dua yaitu (a) tokoh statis, terdiri dari Ratu Pakung Waty, Lady Li, Nona Mei 
Hua dan dayang Siwi, dan (b) tokoh berkembang terdiri dari Putri Ong Tien, Kaisar Hong 
Gie, Syarif Hidayatullah, dan  Nona Shu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kajian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan: (1) tokoh – tokoh dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti, dan 
(2) penokohan dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti. Berikut ini disajikan 
paparan terkait tokoh dan penokohan dalam novel Putri Ong Tien Karya Winny Gunarti. 
 
METODE KAJIAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan struktural dan menggunakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data dalam kajian ini yaitu novel Putri Ong Tien karya Winny 
Gunarti. Data yang diperoleh dalam kajian ini yaitu kutipan-kutipan teks dalam novel Putri 
Ong Tien yang berhubungan dengan tujuan kajian. Sumber data pendukung berupa buku-
buku yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini 
menggunakan metode Content Analisys atau teknik analisis isi yaitu mencatat lambang atau 
pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Laswell, 1948). Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam mengkaji novel Putri Ong Tien ada empat, yaitu (1) membaca novel Putri 
Ong Tien secara intensif, (2) mencatat data berupa kalimat atau paragraf yang dibutuhkan 
untuk memenuhi jawaban dari tujuan kajian, (3) mengklasifikasikan data berdasarkan tujuan 
kajian, dan (4) menyimpulkan hasil temuan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada kajian ini terdapat dua temuan. Dua temuan tersebut meliputi (1) tokoh – 
tokoh dalam novel Putri Ong Tien karya Winny Gunarti, dan (2) penokohan dalam novel 
Putri Ong Tien karya Winny Gunarti. Temuan tersebut dipaparkan sebagai berikut. 
 
Tokoh – Tokoh dalam Novel Putri Ong Tien Karya Winny Gunarti 

Untuk mempermudah menganalisis tokoh- tokoh yang terdapat dalam Novel Putri 
Ong Tien karya Winny Gunarti, maka peneliti membuat tabel nama tokoh, pembagian 
tokoh, dan penokohan. Adapun tokoh-tokoh yang terdapat dalam Novel Putri Ong Tien 
karya Winny Guniarti dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini. 

No Nama Tokoh Pembagian Tokoh Penokohan 

 
1 

 
Putri Ong Tien 

Tokoh Utama,tokoh 
berkembang dan 
Protagonis 

Patuh, Cerdas, Lemah Lembut, 
Rendah Hati, Pemberani dan Tegar 

 
2 

 
Syarif Hidayatullah 

Tokoh berkembang dan 
Protagonis 

Baik hati, ramah, suka menolong, 
sederhana, sakti, mampu melihat 
masa depan, taat agama 
( Fanatilk) dan berbudi bahasa. 

 
3 

 
Kaisar Hong Gie 

Tokoh Antagonis dan 
tokoh berkembang  

Perhatian, ramah, tegas, toleransi, 
rasa ingin tahu, bijaksana, sombong, 
licik, marah dan malu 

4 Lady Li Tokoh Sederhana dan 
tokoh Statis 

Panik dan tegar 

 
5 

 
Nona Mei Hua 

 
Tokoh Tambahan dan 
tokoh statis 

Perhatian, tabah, pasrah, lemah, rela 
berkorban demi cinta sejati dan 
pengkhianat 

 
 
6 

 
 
Nona Shu 

 
Tokoh Sederhana dan 
tokoh berkembang. 

Perhatian, suka menghibur, rajin, 
setia, patuh, pendengar yang baik, 
penyayang, tegar, baik, rendah hati, 
berhati mulia dan pengertian, rela 
berkorban, tenang dan penuh kasih 
sayang. 

7 Kasim Liu Tokoh Tambahan Bertanggung Jawab 

 
8 

 
Tjuan Ji 

 
Tokoh Sederhana 

Tidak mudah mengeluh, patuh dan 
khawatir 

 
9 

 
Tjiu San 

 
Tokoh Sederhana 

 
Tidak mudah menyerah dan  peduli 

10 Tjiu Ong Tokoh Sederhana Pengkhianat 

11 Kim Po Tokoh kompleks Ramah dan berbudi pekerti 

 
12 

 
Ma Huan 

 
Tokoh kompleks 

Patuh, suka berkelana dan sosok yang 
tenang 

 
13 

 
Lie Guan Hien 

 
Tokoh Netral 

Sangat menghormati kepercayaan 
kaisar, berpengalaman dan santun 
dalam berbicara. 

14 Panglima Lie Guan Can Tokoh Tipikal Patuh, berani, baik hati,dan 
pengertian 

15 Patih Wu Tokoh Tipikal Tunduk atau patuh 

16 Menteri Negara Pai Li   
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Bang Tokoh Tipikal Baik hati 

17 Nyi Ratu Pakung Wati Tokoh Statis Ramah dan pengertian 

18 Dayang Siwi Tokoh Statis Baik hati dan pengertian 

19 Laksamana Cheng Ho Tokoh Netral Pandai atau cerdas dalam 
menciptakan kompas. 

20 Pasukan Bajak Laut Tokoh Antagonis Egois, Tidak Peduli dan Tidak 
memiliki belas kasihan. 

21 Permaisuri Tokoh Tambahan Pendengar yang baik, berbudi luhur 
dan bijaksana. 

22 Pengawal Istana Tokoh Antagonis Patuh dan tidak segan-segan 
melakukan penyiksaan. 

23 Pendeta Guru Tokoh Tambahan dan 
tokoh tipikal 

Pengajar atau Pendidik 

24 Raja Campa Tokoh Tipikal Ramah dan baik hati 

 
Analisis Penokohan dalam Novel Putri Ong Tien Karya Winny Guniarti 

 
Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang di tampilkan 

dalam sebuah cerita. Berdasarkan defenisi penokohan tersebut, maka penokohan dari novel 
Putri Ong Tien dapat diuraikan sebagai berikut. 

 
1. Putri Ong Tien 

Penokohan  dari tokoh Putri Ong Tien adalah Patuh, Cerdas, Lemah Lembut, Rendah 
Hati, Pemberani dan Tegar. 

 
Kepatuhan Putri Ong Tien saat memenuhi panggilan Kaisar dapat dideskripsikan 

dalam dialog antartokoh ―Nona Shu dan Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 
 
―Apakah putri siap menghadap kaisar sekarang?‖ Suara Nona Shu membuyarkan lamunannya. 
Putri Ong Tien mengangguk. Dia segera beranjak dari tempat tidur,diiringi pengasuh dan beberapa 
pembantu setia. Jika bukan karena alasan yang sangat penting, kaisar tidak akan merancang 
pertemuan khusus seperti ini. Putri Ong Tien yakin kaisar ingin membicarakan sesuatu dengannya‖ 
(Gunarti, 2010:20) 

 
Kecerdasan Putri Ong Tien dalam mempelajari kitab Confusius dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
  
―Sejak Putri Ong Tien masih  berusia 10 tahun, Kaisar Hong Gie telah menunjukkan perhatian 
berbeda padanya. Di antara putri-putri kaisar lainnya, Putri Ong Tien terlihat lebih menonjol dalam 
ilmu pelajaran dan kesenian. Dia dapat dengan mudah menghafal ajaran-ajaran Confusius, dan sering 
menunjukkan apresiasi pada hasil kerajinan yang dibawa para pedagang dari wilayah Selatan serta 
Utara‖(Gunarti, 2010:23). 
 

Lemah lembut  Putri Ong Tien ditunjukkan saat ia berbicara, dapat dideskripsikan 
melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Setiap kali bibir mungilnya berbicara, suara lembutnya akan membuat orang- orang disekelilingya 
terdiam mendengarkan. Dia mewakili sosok perempuan China yang elegan dan cerdas‖(Gunarti, 
2010:23). 
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Kerendahan hati Putri Ong Tien saat menjenguk Nona Mei Hua dipenjara dapat 
dideskripsikan melalui dialog antar tokoh ―Nona Mei Hua dan Putri Ong Tien‖ pada 
kutipan teks berikut. 

 
―Nona Mei Hua…‖ Putri Ong Tien memanggil lirih.. Nona Mei Hua mengangkat kepala lemah. 
Matanya sedikit berbinar ketika melihat Putri Ong Tien. Perhatian seorang putri kaisar padanya 
adalah kebahagiaan tersendiri. Para selir bermasalah biasanya tidak lagi dihargai di lingkungan istana. 
Mereka  cenderung dicemooh  dan  dikucilkan. ―Kau pasti kesakitan, Nona Mei Hua,‖ bisik Putri 
Ong Tien pedih. ingin sekali dia memeluk perempuan itu. Selir ini seperti seorang kakak 
baginya‖(Gunarti, 2010:9). 

 
Sifat Pemberani  Putri Ong Tien saat berlayar ke tanah Jawa,  dapat dideskripsikan 

melalui dialog antartokoh ―Putri Ong Tien dengan Ayahnya, Kaisar Hong Gie‖ pada 
kutipan teks berikut. 

 
―Ayah, izinkan aku berlayar menuju tanah Jawa‖ pinta Putri Ong Tien mengiba. ―Putriku, kau 
sedang mengandung. Berlayar melintasi samudera adalah perjalanan penuh bahaya. perlu waktu 
berbulan-bulan untuk sampai ke sana‖.  ―Aku rela menempuhnya, ayah. Aku harus menemui Syarif 
Hidayatullah. Aku ingin menjadi istrinya. Bukankah janin yang ada di perutku bukti 
kesaktiannya?‖(Gunarti, 2010:99) 

 
Ketegaran Putri Ong Tien saat menghadapi kematian pengasuhnya tepat didepan 

matanya, dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
―Putri Ong Tien tidak ingin bersedih berkepanjangan. Dia bertekad memiliki ketegaran yang dimiliki  
selir Nona Mei Hua serta  Nona Shu. Peristiwa tragis yang terjadi malam ini mungkin barulah awal 
jalan hidup barunya‖ (Gunarti, 2010:124).  
 

2. Syarif Hidayatullah 
Penokohan  dari tokoh Syarif Hidayatullah adalah Baik Hati, Ramah, Suka Menolong, 

Sederhana, Sakti, Mampu Melihat Masa Depan, Taat Agama(Fanatik) dan Berbudi Bahasa. 
 

Kebaikan Hati  Syarif Hidayatullah terlihat saat ia membantu orang-orang yang 
kesakitan, dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Kebaikan sang tabib membuat pengrajin keramik itu akhirnya mengikuti ajaran Islam. Dalam 
mengajarkan ilmu Tauhid, tak pernah terdengar ada tindakan pemaksaan dari sang Tabib. Perilaku 
dan ucapannyalah yang membuat banyak orang tertarik dengan ajarannya. Sang Tabib suka menolong 
orang-orang disekitarnya yang menderita sakit tanpa mengharapkan imbalan‖ (Gunarti, 2010:46). 

 
Keramahan, Suka Menolong, dan Kesederhanaan pada tokoh Syarif Hidayatullah 

tanpa mengharapkan imbalan, dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan 
teks berikut.  

 
―Sosoknya senantiasa berpenampilan sederhana, ramah pada siapapun, dan senang menolong tanpa 
mengharapkan imbalan. Dia terkenal memiliki kekuatan  penyembuh yang luar biasa. Kehebatan yang 
dimilikinya membuat banyak orang ingin bertemu dengannya. Terutama mereka yang menderita 
sakit‖(Gunarti, 2010:45). 

 
Sifat dapat melihat masa depan dari tokoh Syarif Hidayatullah dapat dideskripsikan 

melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 
―Satu lagi kelebihan sang Tabib, dia memiliki kemampuan melihat masa depan. Terkadang dia bisa 
mengetahui peristiwa sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi‖ (Gunarti, 2010:45) 
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Ketaatan pada agama (fanatik) dari tokoh Syarif Hidayatullah dapat dideskripsikan 

melalui tuturan Kim Po pada kutipan teks berikut. 
 
― Apa yang biasa dilakukan sang tabib pada tengah malam?‖ 
― Shalat Tahajud, shalat lewat tengah  malam….‖tutur Kim Po 
―Shalat tengah malam itu dilakukan sebanyak delapan rakaat, ditambah dengan tiga kali   shalat 
witir. Ajaran sang tabib telah membawa diri setiap orang ke jalan hidup yang berhiaskan nur, cahaya‖ 
(Gunarti, 2010:60) 

 
Sifat Berbudi Bahasa dari tokoh Syarif Hidayatullah saat ia ingin mengobati 

pasiennya, dapat dideskripsikan melalui ungkapan tutur kata tokoh Syarif Hidayatullah pada 
kutipan teks berikut. 

 
― Biarkan ayahmu beristirahat sejenak,‖ kata sang tabib. Suaranya terdengar lembut.  
―Sang tabib kembali tersenyum memandang Tjiu San. Tangan kanannya menepuk sebelah    bahu 
pemuda itu‘‘(Gunarti, 2010:57). 

3. Nona Mei Hua 
Penokohan  dari tokoh Nona Mei Hua adalah Perhatian, Tabah, Pasrah,  Lemah,  Rela 

Berkorban demi  Cinta Sejati, dan Pengkhianat.  
 
Perhatian Nona Mei Hua pada tokoh Putri Ong Tien saat ia harus berpisah dengan 

kakaknya, dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Nona Mei Hua saat membujuk 
Putri Ong Tien pada kutipan teks berikut. 

 ―kau harus banyak bersyukur bisa hidup di dalam istana,‖ kata Nona Mei Hua suatu kali, saat 
membujuk Putri Ong Tien yang sedang menangis karena harus berpisah dengan kakak perempuannya 
yang akan menikah‖(Gunarti, 2010:6). 
 

Ketabahan Nona Mei Hua saat menghadapi rintangan saat berlayar, dapat 
dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Putri Ong Tien merasakan ketabahan hati yang dimiliki Nona Mei Hua sebagai selir rendahan telah 
merasuki sanubarinya‖  (Gunarti, 2010:7). 

 
Kepasrahan Nona Mei Hua saat mendapat hukuman mati akan kesalahannya, dapat 

dideskripsikan melalui dialog antar tokoh ―Putri Ong Tien dan tokoh Nona Mei Hua, pada 
kutipan teks berikut. 

 
―Kau pasti kesakitan, Nona Mei Hua,‖ bisik Putri Ong Tien pedih. Ingin sekali ia memeluk 
perempuan itu. Selir ini seperti seorang kakak baginya. 
―Pergilah, Putri. Tak ada gunanya kau di sini…. Aku memang bersalah…aku pantas mendapat  
hukuman,‖ ratap Nona Mei Hua. 
―aku telah memilit  takdirku, Putri,‖desah Nona Mei Hua‖ (Gunarti, 2010:9).  

 

Kelemahan Nona Mei Hua saat ia terbuai dengan perasaan cinta yang dirasakannya 
membuat ia lemah, dapat dideskripsikan melalui ungkapan hati tokoh Nona Mei Hua, pada 
kutipan teks berikut. 

 
―Aku mengenalmu sebagai perempuan yang tabah.‖  
―Tidak… perasaan  cinta  membuatku lemah.‖  
―Seingatku….musim semi telah berganti tiga kali,dan aku belum pernah berjumpa dengan kaisar lagi. 
Apakah  Yang Mulia masih mengingatku?‖ (Gunarti, 2010:10) 
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Rela Berkorban demi Cinta Sejati pada tokoh Nona Mei Hua dideskripsikan melalui 
ungkapan tokoh Nona Mei Hua, pada kutipan teks berikut. 

 
―Bahagiakan hatimu, putri. Temukan perasaan cintamu. Cinta membuat dirimu  hidup sebagai 
seorang perempuan…….‖  Bisik  nona mei hua pelan. Suaranya terdengar kelelahan. Kebahagiaan 
cinta  seperti inikah yang membuat Nona Mei Hua merasa menjadi perempuan berharga?‖ (Gunarti, 
2010:11). 

 

Pengkhianatan Nona Mei Hua dapat dideskripsikan melalui tuturan tokoh 
pengasuh Putri Ong Tien pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Ada berita Nona Mei Hua tertangkap basah sedang berduaan dengan sang Juru Masak,‖ kata sang 
pengasuh. Putri Ong Tien hanya bisa menduga-duga. Hukuman terberat bagi sang selir yang 
berkhianat adalah hukuman mati‖ (Gunarti, 2010:5). 

 
4.  Kasim Liu ( Pejabat Istana) 

Penokohan  dari tokoh Kasim Liu adalah Bertanggung Jawab, yang dapat 
dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Sebagai salah seorang putri kaisar, tak terlalu sulit bagi Putri Ong Tien untuk meminta izin 
menengok salah seorang tahanan di ruangan itu. Apalagi Putri Ong Tie memohon dengan wajah 
memelas agar  Kasim Liu yang bertanggung jawab atas selir di ruang tahanan memberinya waktu 
untuk sekadar menghibur Nona Mei Hua‖( Gunarti, 2010:8) 

 

5. Permaisuri  
Penokohan dari tokoh Permaisuri adalah pendengar yang baik, berbudi luhur dan 

bijaksana. Penokohan dari tokoh permaisuri dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang 
pada kutipan teks berikut. 

 
―Permaisuri seperti biasa tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab jika kaisar bertanya. Dia 
menunjukkan sikap seorang pendengar yang baik. Dia bertingkah seolah merupakan jelmaan 
Permaisuri Ma yang berbudi luhur dan bijaksana, istri Kaisar Zhu Yuanzhang yang melegenda 
karena berani menentang hukuman mati yang dijatuhkan kaisar kepada para bawahan yang 
bersalah‖ (Gunarti, 2010:25) 

 

6. Pendeta guru 
Penokohan  dari tokoh Pendeta Guru adalah seorang pengajar atau pendidik yang di 

tugaskan oleh kaisar untuk mengajarkan ajaran kitab klasik kepada putri-putri kaisar. 
Hal tersebut dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Di istana kaisar, seperti biasa Pendeta Guru memberikan pengajaran isi kitab klasik kepada 
putri-putri Kaisar. Kaisar memang telah menunjuk seorang pendeta guru untuk mengajarkan 
pokok-pokok pikiran dalam kitab klasik karya ahli filsafat Kung Fu-Tze ( Khong Hu Cu), yang 
disebut orang Eropa sebagai Confusius, kepada putra-putri Kaisar‖(Gunarti, 2010:3) 
 
 
 

7. Kaisar Hong Gie  
Penokohan  dari tokoh tokoh Kaisar Hong Gie adalah Perhatian, Ramah, Tegas, 

Toleransi, Rasa Ingin Tahu, Bijaksana, Sombong, Licik, Marah dan Malu.  
 

Perhatian Kaisar Hong Gie pada Putri Ong Tien dapat dideskripsikan melalui narasi 
pengarang pada kutipan teks berikut. 
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―Sejak Putri Ong Tien masih berusia sepuluh tahun, Kaisar Hong Gie telah menunjukkan 
perhatian yang berbeda padanya‖(Gunarti, 2010:23)   
 

Keramahan  Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui ungkapan Tokoh Kaisar 
Hong Gie pada kutipan teks berikut. 

 
―Sekretaris Ma Huan, senang sekali aku bisa melihatmu lagi,‖ sambut Kaisar Hong Gie dengan 
gembira.―Kaisar lalu mengajak  Ma Huan dan tamu-tamu lainnya mencicipi hidangan yang telah 
disediakan‖(Gunarti, 2010:28) 
 

Ketegasan Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada 
kutipan teks berikut. 

 
―Tak seorangpun berani melawan kehendak kaisar karena kaisar adalah anak langit, yang 
menjadi perantara bagi kehidupan langit dan bumi, Dewa orang Tiongkok. mereka percaya 
kedurhakaan terhadap hukum anak langit hanya akan menimbulkan malapetaka bagi negeri. 
Maka, siapa berani menentang kekuasaan Kaisar yang berwenang memutuskan apakah para putri 
raja sudah waktunya dipersunting sebagai istri pembesar kerajaan, atau dijadikan istri 
persembahan untuk memperkuat persahabatan dengan kerajaan lain‖( Gunarti, 2010:16) 
 

Rasa toleransi Kaisar Hong Gie saat ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk 
agama yang berbeda, dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks 
berikut. 
 

―Kaisar Hong Gie adalah kaisar yang berpikiran sangat terbuka. Pada masa kekuasaan Kaisar 
Hong Gie, ajaran Islam juga mendapa tempat di istana. Kaisar tidak pernah melarang siapapun di 
lingkungan kerajaan yang ingin memeluk  agama yang berbeda. Bahkan banyak pejabat istana 
yang menjadi orang kepercayaannya telah memeluk Islam, seperti sekretaris kerajaannya dulu Ma 
Huan dan Menteri Negara Pai Li Bang‖(Gunarti, 2010:64-65) 
 

Rasa Ingin Tahu Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui dialog antar tokoh 
―Kaisar Hong Gie dan Tjuan Ji, pada kutipan teks berikut. 

  
―apakah benar tabib itu memiliki kemampuan penglihatan yang jauh?‖ 
―yang hamba alami tabib itu dapat mengetahui kesedihan yang diderita ayah hamba. ujar Tjiu San. 
―Lalu ramuan obat apa yang diberikannya padamu?‖ 
―tak ada ramuan apa pun, Yang Mulia. Aku hanya diminta untuk berwudhu, dan   melakukan 
gerakan-gerakan shalat setiap hari. 
―seperti apakah gerakan-gerakan shalat itu? Tunjukkan padaku!‖  
Tjuan Ji lantas berdiri dan mencontohkan gerakan-gerakan yang dipelajarinya di kediaman tabib 
itu‖( Gunarti, 2010:71-72)  

 
Kebijaksanaan Kaisar Hong Gie saat mencabut larangan untuk Tjuan Ji saat ia telah 

berjasa memberikan informasi terkait kesaktian Syarif Hidayatullah, dapat dideskripsikan 
melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

―Atas jasa informasi yang diberikan Tjuan Ji, Kaisar pun memberikan imbalan berupa pencabutan 
larangan memasuki istana Kaisar. Kaisar menghapus beban kesalahan Tjiu Ong yang harus ditanggung 
keluarganya selama ini serta mengembalikan pekerjaan Tjuan Ji sebagai pemasok hasil bumi buah-buahan 
untuk istana raja‖ (Gunarti, 2010:73-74)  
 

Kesombongan Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh 
―Kaisar Hong Gie dan Syarif Hidayatullah, pada kutipan teks berikut. 

 
―apakah benar kau memiliki kesaktiaan? Lanjut Kaisar Hong Gie.  
―aku hanyalah manusia biasa yang mulia, kata sang tabib‖. 
―banyak orang mengatakan kau memiliki penglihatan jauh ke depan. Apa kau bisa  meramal ?‖ 
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―Aku hanya mengatakan hal-hal sesuai petunjuk dari Yang Maha Esa.‖ 
―Jangan coba-coba kau berbohong kepadaku‖(Gunarti, 2010:87-88) 

 
Kelicikan Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh ―Putri 

Ong Tien dan Kaisar Hong Gie, pada kutipan teks berikut. 
 
―Putriku, aku ingin mengundang seorang tabib dari negeri Caruban yang terkenal sakti.  Aku 
akan meguji kemampuannya dengan dirimu,‖ kata kaisar. 
―apa yang harus aku  lakukan, ayah?‖ tanya Putri Ong Tien. 
 ―aku ingin kau berpura-pura untuk menjadi putri Huai Yun‖ 
― tapi bukankah aku belum menikah, ayah? Kenapa aku harus berpura-pura?‖  
―Dengan  cara itu aku dapat mengujinya. Bukankah dia tidak pernah mengenalmu? Kau akan 
berdiri dihadapannya  bersama kakak perempuanmu, dan biarkan sang tabib menebak siapa 
diantara kalian yang benar-benar hamil. Jika tabib itu benar-benar sakti, dia pasti  dapat 
menunjuk dengan benar‖(Gunarti, 2010:75) 

  
 Kemarahan Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang dan 

ungkapan tokoh Kaisar Hong Gie, pada kutipan teks berikut. 
 
―Merah padamlah wajah kaisar. Ia segera berbalik memandang Syarif Hidayatullah. Wajahnya 
terlihat tegang. 
―Patih Wu! Cepat bawa pergi tabib palsu ini!‖ perintah kaisar denga marah. Semua orang di 
ruangan itu ketakutan‖(Gunarti, 2010:91) 

 
Rasa Malu Kaisar Hong Gie dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada 

kutipan teks berikut. 
 ―Di singgasananya, Kaisar Hong Gie duduk termangu. Rasa marah dan malu membuatnya 
hatinya galau. Belum pernah ada seorang pun mempermalukan dirinya seperti itu. Dia  telah  
menyepelekan kemampuan sang ulama. Apa yang menimpa kedua putrinya sungguh tak masuk 
akal‖(Gunarti, 2010:93)  

8. Pasukan Bajak Laut  
Tokoh ini terdiri dari orang-orang yang memiliki keegoisan, tidak peduli, tidak 

memiliki belas kasihan dan penakut. Hal ini dapat dideskripsikan dalam teks cerita berikut: 
 
Keegoisan, Rasa tidak Peduli dan tidak memiliki belas kasihan dapat dideskripsikan 

melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
―Tanpa mengenal belas kasihan, dengan sekali ayunan pedang, sosok itu membuat beberapa dayang  tersebut roboh 
terkapar. Yang lain tak bisa berbuat banyak selain berusaha menghindar dari maut. Kepanikan melanda dari bilik 
sang Putri‖ (Gunarti, 2010:120).  
Ketakutan Bajak Laut saat melarikan diri karena kalah dalam peperangan, dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 
―Pasukan Bajak Laut telah menyerah. Sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Namun, 
pemimpinnya berhasil kami robohkan‖(Gunarti, 2010:121). 
 

9. Pengawal Istana 
Penokohan dari tokoh Pengawal istana adalah patuh dalam menjalankan perintah 

Sang Kaisar dan tidak segan-segan melakukan penyiksaan. 
 
Kepatuhan pengawal istanadalam menjalankan perintah Sang Kaisar dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Dari arah dalam, dua pengawal istana menggiring  paksa Nona Mei Hua. Kedua tangan Nona 
Mei Hua diikat. Wajahnya terlihat pucat. Tak berapa lama, seorang lelaki yang merupakan juru 
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masak istana ikut di giring keluar. Keduanya kemudian dibawa oleh para pengawal istana ke 
ruang keamanan untuk diinterogasi‖ (Gunarti, 2010:5). 
 

 Sifat tidak segan-segan melakukan penyiksaan dapat dideskripsikan melalui narasi 
pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Tak seorangpun ingin berurusan dengan para pengawal istana itu. Intimidasi penyiksaan fisik 
adalah simbol kekuasaan mereka‖ (Gunarti, 2010:8). 
 
 

10. Nona Shu 
Penokohan dari tokoh Nona Shu adalah Perhatian, Suka Menghibur, Rajin, Setia, 

Patuh, Pendengar yang Baik, Penyayang, Tegar, Baik, Rendah Hati, Berhati Mulia dan 
Pengertian, Rela Berkorban, Tenang dan Penuh Kasih Sayang. 

 
Rasa Perhatian Nona Shu dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Nona Shu 

kepada Putri Ong Tien pada kutipan teks berikut. 
 
―Pengasuhnya mencoba tersenyum, mengusap lembut tangan Putri Ong Tien. Dia dapat   
merasakan kekhawatiran di hati putri kaisar itu. 
 ―Tak perlu khawatir, Putri. Kaisar akan cemas melihatmu muram seperti ini,‖kata pengasuhnya 
lagi‖  (Gunarti, 2010:19). 
 

Suka menghibur dari tokoh Nona Shu dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh 
Nona Shu kepada Putri Ong Tien pada kutipan teks berikut. 

 ―Percayalah, setiap manusia di bumi ini memiliki Tao-nya masing-masing, dan kau akan menuju 
Tao yang membahagiakan putri‖ (Gunarti, 2010:20). 
 

Sifat rajin Nona Shu dapat didskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks 
berikut. 

 
 ―Di kamar, Nona Shu merapikan pakian Putri Ong Tien dengan terburu-buru‖ (Gunarti, 2010:74) 
 

Kesetiaan Nona Shu saat menunggu Putri Ong Tien dapat didskripsikan melalui 
narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 

―Ayo, kita teruskan pelajaran.‖ Pendeta Guru berusaha mengembalikan konsentrasi murid-
muridnya. Namun,Putri Ong Tien terlanjur gelisah. Dia menoleh ke arah pengasuhnya yang tengah 
duduk bersimpuh menungguinya dengan setia, dan memberi isyarat agar sang pengasuh ke luar 
ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi‖ (Gunarti, 2010:4). 
 

 Kepatuhan  Nona Shu saat menjalankan perintah Kaisar dapat dideskripsikan melalui 
dialog antar tokoh ―Kaisar Hong Gie dan Nona Shu‖ pada kutipan teks berikut. 
 

―Sebaiknya kau siapkan bokor kuningan untuk diselipkan di baju sang Putri,‖ perintah         
Kaisar. 
―Baiklah, aku akan segera mempersiapkannya,‖ kata Nona Shu‖ (Gunarti, 2010:76). 

  
Sebagai pendengar yang baik dari tokoh Nona Shu saat mendengarkan curahan hati 

sang Putri dapat dideskripsikan melalui dialog antar tokoh ―Putri Ong Tien dan Nona Shu‖ 
pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Aku akan berjumpa dengan tabib itu,Nona Shu. Keinginanku dikabulkan Dewa, bisik Putri 
Ong Tien pada pengasuhnya, khawatir rasa gembiranya diketahui oleh para dayang pembantu. 
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 ― Aku ikut bahagia, Putri,‖ sahut Nona Shu.  Hanya  dia seorang yang dapat  memahami 
perasaan Putri Ong Tien‖( Gunarti, 2010:77). 
 

 Rasa  penyayang  dari tokoh  Nona Shu dapat dideskripsikan melalui narasi 
pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Nona Shu kehilangan kata-kata untuk menghiburnya. Siapa bisa menyembuhkan derita cinta 
dalam keadaan mengandung seperti itu. Nona Shu hanya bisa berusaha sekuat tenaga menjaga 
makanan agar Putri Ong Tien dan janin di dalam perutnya tetap sehat‖(Gunarti, 2010:96). 
―Nona Shu mengganti baju Putri Ong Tien yang basah dan kotor. Minyak hangat segera di 
gosokkan di perut, dada, dan leher Putri Ong Tien‖ (Gunarti, 2010:111). 

 
Ketegaran Nona Shu saat menghadapi badai dan rintangan ditengah laut dapat 

dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Nona Shu dan narasi pengarang pada kutipan teks 
berikut. 

 
 ―Berbaringlah Putri, sebentar  lagi kita akan menepi,‖ hibur Nona Shu. Padahal, dia sendiri 
tidak tahu berapa lama lagi kapal akan berjuang di tengah badai. Perempuan pengasuh yang 
didalam darahnya mengalir ketegaran dari para leluhurnya yang bangsa Mongol itu tetap terlihat 
tenang. Sosok seperti inilah yang sangat dibutuhkan Putri Ong Tien‖( Gunarti, 2010:111) 

 
Kebaikan Nona Shu dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Putri Ong Tien 

pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Terima kasih Nona Shu, kau telah menjadi pengasuhku yang baik. Aku sangat menyayangimu,‖ 
bisiknya. Putri Ong Tien merasa perlu menyampaikan perasaannya di tengah perjalanan laut  yang 
berbahaya dan melelahkan ini. Suatu hal yang tidak pernah dia ungkapkan sebelumnya‖ 
(Gunarti, 2010:117). 

  
Kerendahan hati  Nona Shu dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Nona 

Shu pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Tanpa dia duga Nona Shu langsung  bersimpuh di hadapannya. ―Akulah yang berterima kasih, 
Putri. Akulah yang seharusnya mengatakan itu,‖ balasnya dengan suara serak.‖ (Gunarti, 
2010:117). 
 

 Sifat berhati mulia dan pengertian dari tokoh  Nona Shu saat ia terharu 
mendengarkan pengakuan Putri Ong Tien dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang 
pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Putri Ong Tien melihat mata Nona Shu berkaca-kaca. Suatu penghormatan bagi seorang 
pengasuh jika Putri Kaisar yang diasuhnya mengakui kasih sayang yang telah diberikannya 
sepenuh hati. Tidak  semua pengasuh di istana Kaisar berhati mulia. Namun, Nona Shu adalah 
pengecualian. Seorang pengasuh yang setia dan juga penuh pengertian. Putri Ong Tien sangat 
bersyukur memilikinya‖ (Gunarti, 2010:117) 
 

Sifat rela berkorban Nona Shu saat mengorbankan nyawanya demi melindungi 
keselamatan Putri Ong Tien dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan 
teks berikut.  

 
―Putri Ong Tien duduk bersimpuh disamping jasad Nona Shu yang dengan berani berjuang mati-
matian melindunginya. Haruskah dengan cara ini dia berpisah dengan Nona Shu untuk selama-
lamanya?(Gunarti, 2010:123) 
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Ketenangan dan kasih sayang Nona Shu saat menghadapi kematian dapat 
dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  

 
 ―Dipandanginya wajah pengasuhnya itu yang tidak tampak kesakitan. Tak ada yang berubah. 
Rautnya sama seperti kala dia masih hidup. Tenang ,Tegar, dan dipenuhi Kasih Sayang. Hingga 
tubuh Nona Shu kemudian diangkut dan dibawa keluar untuk dilepas ke laut‖( Gunarti, 
2010:123) 

 
11. Tjuan Ji 

Penokohan  dari tokoh Tjuan Ji adalah tidak mudah mengeluh, patuh terhadap 
perintah raja, dan rasa khawatir terhadap penyakitnya.  

 
Sifat tidak mudah mengeluh Tjuan Ji saat menghadapi musibah dan kesukaran 

hidup dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
―Namun, tak pernah sekalipun dia melihat ayahnya mengeluh menghadapi kesukaran yang datang. 
Termasuk saat Tjuan Ji tidak lagi diijinkan kaisar menjadi pemasok hasil buah-buahan ke istana 
raja‖(Gunarti, 2010:39). 

 
Kepatuhan kepada perintah Raja Tjuan Ji saat memenuhi panggilan Kaisar dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
―Tjuan Ji datang menghadap kaisar ditemani oleh Tjiu San. Tak ada kemarahan lagi yang tersisa 
di hati Tjuan Ji saat bertemu dengan kaisar. Dia menyadari bahwa hukuman pancung yang 
dijatuhkan kaisar terhadap anaknya adalah bagian dari jalan hidup yang harus dilaluinya‖ 
(Gunarti, 2010:70). 

 
 Rasa khawatir Tjuan Ji saat memikirkan penyakit yang dideritanya dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
―Namun, penderitaan yang dialami Tjuan Ji membuatnya khawatir tidak dapat bertahan 
mendampingi anaknya hingga sang anak mampu membentuk generasi penerusnya lagi‖ (Gunarti, 
2010:38) 

 
12. Tjiu San 

Tjiu San adalah anak dari Tjuan Ji. Penokohan  dari tokoh tokoh Tjiu San adalah tidak 
mudah menyerah dan peduli . 

 
Tidak mudah menyerah Tjiu San saat mencari pengobatan untuk kesembuhan ayahnya 

dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
 ―Namun, dia mempunyai harapan besar penyakit yang diderita ayahnya dapat terobati. Itulah yang 
mendorong Tjiu San bersusah payah membawa ayahnya ke kota Nanking‖(Gunarti, 2010:47) 
 

Kepedulian Tjiu San saat mengantarkan ayahnya untuk berobat dapat 
dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  

 
―Sepanjang perjalanan, Tjiu San terus berdoa agar penyakit ayahnya tidak kambuh di jalan. Dia 
sungguh tidak tahan  mendengar ayahnya mulai mengaduh kesakitan sambil memegang kepala. 
Berbagai obat tradisonal telah dicoba, tapi penyalkit ayahnya tak kunjung sembuh‖ (Gunarti, 
2010:47). 
 

13. Tjiu Ong 
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Penokohan  dari tokoh Tjiu Ong adalah pengkhianat. Pengkhianatan yang dilakukan 
oleh Tjiu Ong disebabkan ia menaruh hati dan berduaan dengan selir dari Kaisar Hong Gie 
yang bernama Nona Mei Hua. Keduanya saling mencintai dan melanggar peraturan istana. 
Hal tersebut dapat  dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
―Pada musim semi lalu, Kaisar melarang seluruh anggota keluarga Tjuan Ji memasuki istana lagi. 
Peristiwa tertangkap basahnya selir Mei Hua sedang berduaan dengan sang juru masak, yang tak 
lain adalah putra pertama Tjuan Ji, menorehkan citra buruk bagi keluarga mereka. Tjiu Ong, sang 
Juru Masak, menerima hukuman pancung tanpa sempat bertemu dengan ayahnya lagi‖ (Gunarti, 
2010:39) 

 
14. Lady Li ( Huai Yun) 

Penokohan  dari tokoh Lady Li  adalah Panik atau ketakutan dan Tegar. 
 
Kepanikan atau ketakutan Lady Li saat tiba-tiba kandungannya menghilang dapat 

dideskripsikan melalui narasi pengarang dan ungkapan tokoh Lady Li pada kutipan teks 
berikut. 

 
 ―Ketika semua orang di ruang pertemuan istana itu masih  tertawa, tiba-tiba kakak perempuan 
Putri Ong Tien memekik pelan. Lady Li berdiri dengan wajah pucat sambil memegangi perutnya 
yang mendadak rata.  
―Ayah! Ayah! Kandunganku………Kandunganku menghilang!‖ teriaknya histeri‖(Gunarti, 
2010:90) 

 
Ketegaran Lady Li saat menghadapi kenyatan bahwa kandungannya telah hilang 

dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut.  
 
―Lady Li sudah berhenti menangis. Meski masih tampak terguncang, dia berusaha bersikap  
tegar‖(Gunarti, 2010:92). 

 
15. Kim Po 

Penokohan  dari tokoh Kim Po adalah ramah dan berbudi pekerti.  
 
Keramahan Kim Po saat menjamu Tjiu San dan ayahnya dapat dideskripsikan dalam 

teks cerita pada kutipan teks berikut. 
 
― Ni hao. Perkenalkan, namaku Kim Po,‖ sapanya hangat. 
― Ni hao. Aku Tjiu San.‖ 
― penyakit apa yang ku derita?‖ 
― Bukan aku, ayahku yang seering sakit kepala‖ 
― Jeng Maulana biasa melakukan shalat sunnat dulu sebelum mengobati tamu-tamunya,‖ tutur 
Kim Po lagi (Gunarti, 2010:53). 
 

Budi Pekerti Kim Po saat mendengarkan ceramah dan senang menjalankan puasa 
dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Kim Po pada kutipan teks berikut. 

  
―Ah, aku biasa datang ke tempat ini. Aku hanya ingin mendengarkan ceramah jeng maulana. 
Biasanya setelah mengobati para tamu, dia suka memberikan ajaran yang belum pernah ku dengar. 
Belakangan aku senang menjalankan ibadah puasa, seperti yang biasa dilakukannya pada hari-
hari tertentu. Ucapan- ucapan sang tabib selalu mendatangkan rasa damai di hatiku‖(Gunarti, 
2010:55). 
 

16. Ma Huan  
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Penokohan  dari tokoh Ma Huan adalah Patuh terhadap raja, Suka Berkelana dan 
sosok yang Tenang. 

 
Kepatuhan Ma Huan terhadap perintah Kaisar dapat dideskripsikan melalui dialog 

antar tokoh ―Ma Huan dengan Sang Kaisar‖ pada kutipan teks berikut.  
 
―Sebaiknya kau banyak belajar dari sekretaris Ma Huan. Ajarkan  putriku, apa-apa yang 
pernah kau alami di tanah Jawa, Ma Huan,‖ perintah Kaisar. 
―Ma Huan mengangguk hormat. Sebagai persembahan untuk Kaisar, Ma Huan menyerahkan 
seperti wewangian, perhiasan perak, batu permata, dan sebilah beladau‖(Gunarti, 2010:31) 
 

Suka Berkelana dan sosok yang tenang pada tokoh Ma Huan saat mengambil 
keputusan dan membuat catatan perjalanan dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang 
pada kutipan teks berikut. 

―Dia mewakili sosok pejabat istana yang tenang, yang berkesan tidak terburu-buru dalam 
mengambil keputusan penting. Bersama pejabat istana Fei Xin yang juga berkelana bersamanya, 
dia banyak membuat catatan perjalanan tentang kehidupan masyarakat di sana. Dia juga orang 
yang mahir berbahasa Arab‖(Gunarti, 2010:28). 
 

17. Nyi Ratu Pakung Waty 
Penokohan  dari tokoh Nyi Ratu Pakung Waty adalah Ramah dan Pengertian. 
 
Keramahan Nyi Ratu Pakung Waty saat menjamu Putri Ong Tien terlihat pada 

tuturannya dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh ―Nyi Ratu Pakung Waty dan 
Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 

―Sebaiknya Putri Ong Tien beristirahat dulu karena Sunan Gunung Jati sedang berada di 
Luragung,‖ kata Nyi Ratu Pakung Waty kemudian. 
 ―Maaf, aku harus segera berjumpa dengan Sunan Gunung Jati,‖ kata Sang Putri. 
 ―Bila memang demikian kehendak Putri, aku akan siapkan kereta kencana dan para pengawal 
untuk mengantarkan Putri ke Luragung,‖ titah Nyi Ratu Pakung Waty‖ (Gunarti, 2010:142). 

 
Pengertian Nyi Ratu Pakung Waty saat menerima putri Ong Tien dengan hati 

terbuka sebagai istri dari Syarif Hidayatullah dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang 
pada kutipan teks berikut. 

  
―Meski tak banyak perkataan yang dilontarkan Nyi Ratu Pakung Waty, Putri Ong Tien merasa 
perempuan nomor satu di istana itu bisa menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Sudah 
menjadi hal biasa bagi kerajaan- kerajaan di Jawa untuk menerima persembahan Putri Kaisar dari 
Tiongkok untuk dijadikan istri raja‖(Gunarti, 2010:143). 

 
18. Dayang Siwi 

Penokohan  dari tokoh Dayang Siwi adalah baik hati dan Perhatian. 
 
Kebaikan hati Dayang Siwi saat memberikan Putri Ong Tien lukisan kain tradisonal 

dengan keikhlasan hati dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh ―Dayang Siwi dan 
tokoh Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Nyi Ratu, Aku membawakan dua lukisan kain.‖ 
Seorang dayang Keraton tiba-tiba datang mendekati Putri Ong Tien.  
 ―Lukisan apa itu?‖ 
 ―Ini lukisan kain tradisional.‘ 
 ―Aku persembahkan ini untuk  Nyi Ratu,‖ kata dayang itu lagi. 
―Kain ini pemberian orang tuaku, Nyi Ratu. Tapi, dengan ikhlas aku ingin memberikannya  
kepada Nyi Ratu,‖ ucap dayang itu lagi. 
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 ― Siapakah namamu?‖ 
 ― Aku adalah Dayang Siwi.‖(Gunarti, 2010:164) 
 

Perhatian Dayang Siwi terlihat jelas saat ia melihat Putri Ong Tien bersedih 
memikirkan sesuatu dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh ―Dayang Siwi dan 
tokoh Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 

 
―Maafkan aku Nyi Ratu. Aku hanya ingin membahagiakan Nyi Ratu.‖ 
 ―Apakah menurutmu aku kelihatan bersedih?‖ 
Dayang Siwi terdiam sejenak. 
 ―Tak usah takut, Dayang Siwi,‖ bujuk Putri Ong Tien.  
―Aku melihat belakangan ini, Nyi Ratu sering memikirkan sesuatu…..‘ kata sang dayang  
akhirnya. 
 ―Ya Dayang, kadang aku memang suka bersedih,‖ ujar Putri Ong Tien Perlahan‖(Gunarti, 
2010:167) 

 
19. Menteri Negara Pai Li Bang 

Penokohan  dari tokoh Menteri Negara Pai Li Bang adalah baik hati. 
 
Kebaikan hati  Menteri Pai Li Bang saat menyerahkan hadiah kepada Raja Campa 

dapat dideskripsikan melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
  
―Menteri Pai Li Bang menyerahkan sejumlah barang dan hasil bumi sebagai ucapan terima kasih 
atas keramahtamahan Raja Campa. Sebagai balasan, Raja Campa juga memberikan tambahan 
perbekalan untuk perjalanan rombongan sang Putri selanjutnya‖ (Gunarti, 2010:113) 

 
20. Panglima Lie Guan Cang 

Penokohan  dari tokoh Panglima Lie Guan Cang adalah Patuh kepada Raja,  Berani, 
dan  Rela Berkorban. 

 
Kepatuhan Lie Guan Cang terhadap perintah Raja dapat dideskripsikan melalui 

ungkapan tokoh Kaisar Hong Gie dan narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Panglima Lie Guan Cang, dengar pesanku baik-baik. Jika nanti kau sampai di tanah Jawa dan 
bertemu dengan Syarif Hidayatullah, mintalah agar dia kembali ke Negeri Tiongkok. Namun, 
seandainya dia menolak, serahkanlah putriku padanya untuk dinikahkan baik-baik,‖ Titah 
Kaisar‖. 
 ―Panglima Lie Guan Cang mengangguk. Dia akan menjalankan perintah Kaisar dengan taruhan 
nyawanya. Dia akan berusaha tidak membuat kesalahan yang dapat mengancam keselamatan 
Putri Ong Tien‖(Gunarti, 2010:102) 
 

Keberanian Lie Guan Cang saat memenangkan peperangan dapat dideskripsikan 
melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Panglima Lie Guan Cang adalah pemimpin pasukan yang gagah berani. Dia telah banyak 
memenangkan banyak peperangan melawan pemberontakan diantara kerajan-kerajaan kecil yang 
bersengketa‖(Gunarti, 2010:102) 

 
Rela Berkorban Lie Guan Cang saat mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan Putri 

Ong Tien dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh Lie Guan cang pada kutipan teks 
berikut. 

 
 ― Baiklah, Yang Mulia. Hamba akan mempertaruhkan nyawa hingga sang Putri selamat sampai 
tujuan‖ (Gunarti, 2010:102). 
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Kebaikan dan Perhatian Lie Guan Cang terlihat saat ia menengok dan mengontrol 
kesehatan Putri Ong Tien, dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh Lie Guan cang 
dan Putri Ong Tien, pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Panglima Lie Guan Cang menengok Sang Putri di biliknya. 
 ―Apakah Putri baik-baik saja?‖ tanyanya khawatir. 
 ―Aku baik-baik saja, Panglima,‘ jawab Putri Ong Tien. 
 ―Bertahanlah Putri. Kapal akan segera tiba di kerajaan Campa.‖ (Gunarti, 2010:110)  
 

21. Patih Wu 
Penokohan dari tokoh Patih Wu adalah tunduk dan patuh pada perintah raja dalam 

menjalankan tugasnya. 
 
Kepatuha PatihWu pada perintah raja dapat dideskripsikan melalui ungkapan tokoh 

Patih Wu, pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Perintah kaisar harus segera dilaksanakan. Waktu kami tidak banyak. Ayo, segeralah bersiap. 
Kita harus berangkat sekarang‖(Gunarti, 2010:80) 

 
22. Raja Campa 

Penokohan  dari tokoh Raja Campa adalah Ramah dan baik hati.  
 
Keramahan Raja Campa saat menerima rombongan Sang Putri dideskripsikan melalui 

narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 

 ―Raja Campa yang beragama Buddha menerima kedatangan rombongan Putri kaisar dengan 
ramah. Mereka diizinkan beristirahat sejenak di istana, sambil memulihkan kembali kesehatan 
Sang Putri‖  
 ―Menteri Pai Li Bang menyerahkan sejumlah barang dan hasil bumi sebagai ucapan terima kasih 
atas keramahtamahan Raja Campa. Sebagai balasan, Raja Campa juga memberikan tambahan 
perbekalan untuk perjalanan rombongan sang Putri selanjutnya‖ (Gunarti, 2010:112-113) 

 
23. Lie Guan Hien 

Penokohan  dari tokoh Lie Guan Hien adalah menghormati kepercayaan Kaisar, 
Berpengalam dan Santun dalam Berbicara. 

 
Lie Guan Chan sangat menghormati kepercayaan kaisar saat diberi tugas untuk 

mengantar Sang Putri,dapat dideskripsikan melalui dialog antartokoh ―Li Guan Hien dan 
Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Aku berterima kasih kau telah mengemudikan kapal ini dengan sangat baik,‖ kata sang Putri. 
 ―Aku juga berterima kasih kepada Kaisar karena di beri kepercayaan mengantar Putri sampai ke 
tanah Jawa, ― balas sang nakhoda‖ (Gunarti, 2010:132) 
 

Pengalaman Lie Guan Hien dalam mengarungi samudera dapat dideskripsikan 
melalui ungkapan tokoh Putri Ong Tien pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Ternyata nakhoda Lie Guan Hien memiliki pemikiran luas. Putri Ong Tien merasa senang 
berbincang dengannya. Lelaki bertubuh tegap ini terlihat sudah mengenyam banyak pengalaman di 
laut.‖ (Gunarti, 2010:133) 
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Kesantunan Lie Guan Chan dalam berbicara dapat dideskripsikan melalui dialog 
antartokoh ―Li Guan Hien dan Putri Ong Tien‖ pada kutipan teks berikut. 

 
 ―Sebaiknya Putri beristirahat agar kondisi kandungan Putri tetap sehat.‖ Nakhoda Lie Guan 
Hien mengingatkan‖ 
―Tak mengapa, Nakhoda Lie, aku sedang mencari udara segar,‖ kata sang Putri sambil 
mengusap perut‖ (Gunarti, 2010:134) 

 
24. Laksmana Cheng Ho 

Penokohan  dari tokoh Laksmana Cheng Ho adalah ia cerdas dalam menciptakan 
kompas. 

 
Kecerdasan Laksmana Cheng Ho saat menciptakan kompas dapat  dideskripsikan 

melalui narasi pengarang pada kutipan teks berikut. 
 
 ―Pada era Dinasti Ming, Laksmana Cheng Ho telah mengukir sejarah pelayaran dunia sepanjang 
tahun1405-1433 M. Laksamana Cheng Ho juga menciptakan kompas, sebagai penanda letak 
bintang dan petunjuk arah lain.  Karena kepandaiannya dalam berlayar ia terus di kenang oleh 
generasi dinasti Ming‖ (Gunarti, 2010:100-101) 

 
PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap teks-teks dalam novel Putri Ong Tien  yang 
ditulis oleh Winny Gunarti, maka kesimpulan yang dapat diambil terkait tokoh-tokoh dan 
penokohan, yaitu: 

a. tokoh-tokoh yang diceritakan dalam novel Putri Ong Tien terdiri atas 24 tokoh, 
meliputi (1) Putri Ong Tien, (2) Syarif Hidayatullah, (3) Kaisar Hong Gie, (4) Lady 
Li, (5) Nona Mei Hua, (6) Nona Shu, (7) Kasim Liu, (8) Tjuan Ji, (9) Tjiu San, (10) 
Tjiu Ong, (11) Kim Po, (12) Ma Huan, (13) Lie Guan Hien, (14) Panglima Lie 
Guan Can, (15) Patih Wu, (16) Menteri Negara Pai Lie Bang, (17) Nyi Ratu Pakung 
Waty, (18) Dayang Siwi, (19) Laksamana Cheng Ho, (20) Pasukan Bajak Laut, (21) 
Permaisuri, (22) Pegawai Istana, (23) Pendeta Guru, dan (24) Raja Campa 

b. Penokohan dalam novel Putri Ong Tien, yaitu (1) berdasarkan peranan dan tingkat 
pentingnya, tokoh terdiri atas (a) tokoh utama yaitu ―Putri Ong Tien‖ dan (b) tokoh 
tambahan, terdiri dari Nona Mei Hua, Kasim Liu, Permaisuri, dan Pendeta Guru, 
(2) berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi dua yaitu (a) 
tokoh protagonis, yaitu ―Syarif Hidayatullah‖ dan (b) tokoh antagonis terdiri dari 
Kaisar Hong Gie, Pasukan Bajak Laut dan Pengawal Istana, (3) berdasarkan 
perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi dua yaitu (a) tokoh 
sederhana, terdiri dari Nona Shu, Tjuan Ji, Tjiu San, Tjiu Ong, dan Lady Li, dan (b) 
tokoh kompleks, terdiri dari Ma Huan dan Kim Po, (4) berdasarkan kemungkinan 
pencerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, 
tokoh cerita dibagi menjadi dua yaitu (a) tokoh tipikal, terdiri dari Menteri Negara 
Pai Li Bang, Panglima Lie Guan Cang, Patih Wu, Raja Campa dan pendeta Guru, 
dan (b) tokoh netral, terdiri dari Lie Guan Hien dan Laksamana Cheng Ho, dan (5) 
berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh dibagi menjadi dua yaitu 
(a) tokoh statis, terdiri dari Ratu Pakung Waty, Lady Li, Nona Mei Hua dan dayang 
Siwi, dan (b) tokoh berkembang terdiri dari Putri Ong Tien, Kaisar Hong Gie, 
Syarif Hidayatullah, dan  Nona Shu. 
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PEMBELAJARAN BERPENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS 
MELALUI METODE PENGAMATAN DAN DOKUMENTASI 

BERBASIS KEGIATAN DI SEKOLAH9 
 

Disusun oleh: Watono 
SMK Negeri 2 Blitar 

Surel:  watono.btp@gmail.com 
 

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa di sekolah terdapat kegiatan 
penggunaan bahasa yang perlu dikritisi. Manajemen sekolah dalam hal ini kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, komite sekolah dan pimpinan di sekolah lainnya menggunakan bahasa untuk 
menunjukkan kekuasaannya. Penelitian ini secara umum berfokus pada penggunaan bahasa 
yang merepresentasikan kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah. Secara khusus fokus 
penelitian ini adalah (1) bentuk representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah, 
meliputi (a) bentuk kosakata, dan (b) bentuk kalimat; (2) fungsi representasi kekuasaan dalam 
wacana manajemen sekolah, meliputi: (a) fungsi direktif, (b) fungsi ekspresif, dan (c) fungsi 
deklaratif; (3) strategi representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah, meliputi (a) 
strategi eksklusi, (b) strategi inklusi, (c) strategi pemosisian aktor, dan (d) strategi pemarginalan 
aktor. Data penelitian ini adalah data verbal berupa teks yang merepresentasikan kekuasaan 
dalam wacana manajemen sekolah. Simpulan akhir penelitian ini adalah representasi kekuasaan 
dalam wacana manajemen sekolah dapat berbentuk kata dan kalimat. Bahasa kekuasaan 
berfungsi untuk mempengaruhi warga sekolah agar patuh dengan pimpinan sekolah, melalui 
strategi eksklusi, inklusi, pemosisian aktor dan pemarginalan aktor. 
 
Kata kunci: representasi kekuasaan, wacana manajemen sekolah, analisis wacana kritis 

 
Bahasa dan kekuasaan memiliki korelasi yang erat. Bahasa sering digunakan untuk 

merepresentasikan kekuasaan dalam konteks sosial tertentu. Kekuasaan merupakan 
kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa 
yang diinginkan meski menghadapi resistensi. Berkaitan dengan kehendak seseorang maka 
kekuasaan sebagai sebuah kemungkinan menjalankan kehendak, mengharuskan memahami 
kesadaran atau intensionalitas individu terhadap tindakannya.  Kontrol terhadap kegiatan 
kelompok individu dilakukan oleh pimpinan tidak hanya untuk mempertahankan 
kekuasaan, melainkan juga untuk mencari keabsahan di mata kelompok individu yang 
dikuasai. 

Bahasa penguasa sering disamakan dengan bahasa birokrasi. Bahasa yang digunakan 
oleh penguasa biasanya digunakan  untuk memengaruhi, mengarahkan, memberi petunjuk, 
dan memerintah kepada bawahan. Bahasa yang digunakan penguasa bisa berupa petunjuk, 
perintah, instruksi, dan lain-lain. Penggunaan bahasa oleh penguasa disampaikan melalui 
pidato, ceramah, pengarahan, rapat, diskusi, dan lain-lain.  Bahasa yang digunakan oleh 
pimpinan/manajemen sekolah dalam wacana sekolah untuk mengendalikan kelompok 
individu dan untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Penggunaan bahasa oleh pimpinan 
sekolah mengandung ideologi tertentu agar bisa diterima oleh akal sehat sehingga menjadi 
suatu pengetahuan umum yang diterima apa adanya tanpa ada resistensi.  Jika ideologi itu 
sudah menjadi bagian hidup warga sekolah, berarti maksud pimpinan sekolah tercapai. 
Manajemen sekolah dalam merepresentasikan kekuasaannya dapat dilakukan melalui 
bahasa, sehingga realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi.  Pada konteks tersebut, 
wacana menjadi titik perhatian dari ilmu bahasa, melainkan juga dapat menjadi kajian 

                                                             
9 Makalah dibentangkan dalam Seminar Nasional bertema “Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
Berbasis Kehidupan” yang dilaksanakan oleh Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas 
Negeri Malang, 4 November 2017. Watono adalah guru SMK Negeri 2 Blitar. 
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kebahasaan yang mengandung unsur politik kekuasaan. Dalam penelitian ini, bahasa tetap 
sebagai objek  pengamatan utama.  Hal tersebut dimungkinkan karena sorotan utama 
analisis wacana adalah wujud representasi (Fairclough, 1995). Bagaimana keinginan 
seseorang atau sekelompok orang ditampilkan melalui bahasa. Berdasarkan hal tersebut, 
bahasa dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai sesuatu yang tidak netral, tetapi sudah 
kena imbas oleh ideologi yang membawa muatan kekuasaan tertentu. Dalam hal ini, bahasa 
yang digunakan di dalam wacana manajemen sekolah selalu dihubungkan dengan praktik 
sosial. 

Penelitian sebelumnya yang memanfaatkan analisis wacana kritis untuk penelitian 
telah dilakukan oleh Santoso (2002), Jumadi (2005), Rani (2006), Roekhan (2009), dan 
Martutik (2012). Santoso (2002) dalam penelitiannya berjudul ―Penggunaan Bahasa 
Indonesia dalam Wacana Politik‖ menunjukkan bahwa tiga fitur linguistik, yakni fitur 
pengalaman, fitur relasi, dan fitur ekspresif yang dimiliki kosakata dan gramatika begitu 
didayagunakan elite politik dalam membangun teks-teks politiknya. Sementara itu, dua 
unsur struktur teks yang didayagunakan adalah (1) konvensi interaksi, dan (2) pengurutan 
teks. Hasil analisis terhadap kosakata bahwa  lima fitur pengalaman didayagunakan oleh 
elite politik meliputi (1) pola klasifikasi, (2) kosakata yang diperjuangkan, (3) proses-proses 
leksikal, (4) relasi makna, dan (5) metafora. Hasil analisis gramatika bahwa empat fitur 
pengalaman didayagunakan meliputi: (1) keterampilan, (2) komunikasi, (3) kalimat aktif-
pasif, dan (4) kalimat positif-negatif. Tiga fitur relasi didayagunakan meliputi: (1) modus 
kalimat, (2) modalitas relasional, dan (3) strategi kehadiran diri. Modus kalimat elite politik 
lebih banyak menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat interogatif yang retoris banyak 
digunakan elite politik ketika berwawancara dengan wartawan, sedangkan kalimat 
interogatif yang konfirmatif dan klarifikatif lebih banyak digunakan ketika berdialog dengan 
sesama elite politik.  Kalimat imperatif juga digunakan dari yang bersifat langsung sampai 
yang tidak langsung. Modalitas relasional, elite politik mendayagunakan sepuluh jenis 
modalitas untuk menyatakan autoritas di hadapan elite politik lainnya.  

Jumadi (2005) dalam penelitiannya berjudul ―Representasi Power dalam Wacana 
Kelas‖ mengkaji adanya representasi power guru dalam melakukan pembelajaran di kelas.  
Power merupakan bagian integral wacana kelas. Penggunaan power dalam wacana kelas 
dipengaruhi oleh dimensi-dimensi sosial budaya yang membangun wacana kelas. 
Penggunaan tindak direktif, asertif, dan ekspresif dalam wacana kelas merepresentasikan 
power dengan kadar dominasi tertentu. Kadar dominasi dari tindak direktif, asertif, dan 
ekspresif berpengaruh terhadap legitimasi pemakai ketiga tindak tutur itu. Pengendalian 
topik tuturan, interupsi, dan overlapping merepresentasikan power dengan kadar dominasi 
tertentu.  Kadar dominasi power masing-masing strategi tutur itu juga berpengaruh 
terhadap legitimasi pemakai strategi itu.  Terkait dengan fungsinya, dalam wacana kelas, 
power difungsikan untuk tindakan preventif, suportif, dan korektif. 

Rani (2006) dalam penelitiannya berjudul ―Penggunaan Bahasa pada Wacana Iklan 
Televisi dalam Perspektif Kritis‖ melakukan kajian kritis terhadap bahasa iklan yang 
digunakan pengusaha pembuat iklan untuk memengaruhi konsumen. Bahasa iklan televisi 
secara umum digunakan dalam rangka merekayasa masyarakat agar bersikap konsumtif.  
Iklan televisi menggunakan bahasa yang mampu menimbulkan imajinasi tentang dunia yang 
diinginkan seperti kehidupan  modern, trendi, prestise, dan estetis.  Bahasa iklan digunakan 
sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat.  Bahasa iklan mencerminkan perilaku 
konsumtif yang diharapkan produsen. Perilaku itu tercermin pada penggunaan bahasa (a) 
kata pengalaman, ekspresi, dan relasi, (b) kalimat, dan (c) pengorganisasian teks.  
Perilaku/sikap konsumtif inilah yang diperjuangkan dalam iklan.  Bahasa iklan digunakan 
sebagai alat untuk mengarahkan dan membentuk masyarakat agar memiliki budaya 
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konsumtif yang tidak sayang pada uangnya, konsumen diarahkan agar bersedia 
membelanjakan uangnya demi keberlangsungan produksi. 

Roekhan (2009) dalam penelitiannya berjudul ―Kekerasan Simbolik di Media Massa‖  
melakukan kajian kritis terhadap penggunaan kekerasan simbolik di media massa.  Media 
massa dalam praktiknya sering dimanfaatkan oleh pelbagai pihak untuk kepentingan di luar 
media, seperti kekuatan ekonomi, politik, dan lain-lain. Akibatnya, kepentingan media 
untuk menyampaikan informasi yang objektif dan benar kepada masyarakat sering 
terabaikan.  Informasi yang disampaikan oleh media massa sering bias. Pada kondisi inilah 
media massa sering terseret melakukan kekerasan simbolik. Tujuan penelitian ini untuk 
mengkaji aspek-aspek kekerasan simbolik yang terdapat di media massa yang meliputi  (a) 
bentuk kekerasan simbolik, (b) strategi kekerasan simbolik, dan (c) dampak kekerasan 
simbolik terhadap pembaca.  Penelitian ini menggunakan prancangan analisis wacana kritis.  
Hasil analisis data menemukan wujud kekerasan simbolik dalam teks berita berupa (a) 
makna kabur, (b) logika bias, dan (c) nilai bias.  Strategi kekerasan simbolik yang ditemukan 
dalam penelitian ini meliputi (a) penghalusan informasi, (b) pelogisan informasi, dan (c) 
pemositifan informasi.   

Martutik (2012) dalam penelitiannya berjudul ―Pesan Persuasif dalam Wacana Iklan 
Advertorial Media Massa Cetak‖ melakukan kajian kritis terhadap pesan persuasif dalam 
wacana iklan. Iklan advertorial direkayasa dengan tujuan mempersuasi pembaca.  Dalam 
komunikasi persuasi ini, pemilik modal memiliki kedudukan yang dominan sehingga 
mereka memiliki akses mengontrol sarana komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah 
menjelaskan pesan persuasif yang terdapat dalam advertorial media massa cetak. Secara 
khusus, tujuan penelitian ini menjelaskan (a) isi pesan persuasif, (b) struktur pesan 
persuasif, (c) teknik penyajian pesan persuasif. Hasil penelitian (1) isi pesan persuasif 
berupa pengungkapan tentang produk dan janji pemenuhan kebutuhan pembaca selaku 
calon konsumen, (2) struktur pesan persuasif terdiri dari tiga unsur yaitu (a) butir utama, (b) 
teks isi, dan (c) penutup, (3) teknik penyajian pesan persuasif dilakukan dengan dua cara 
yaitu (a) teknik pembangkitan perasaan (emosi), dan (2) teknik pembangkitan pemikiran 
(rasio). 

Penggunaan bahasa di sekolah memengaruhi perilaku warga sekolah, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Konflik, kesalahpahaman, ketidakjelasan, dan masalah-
masalah lain di sekolah tidak semata-mata bersumber dari segi dana, sosial, politik dan 
budaya, tetapi juga bahasa. Adanya manipulasi bahasa, pereduksian makna kata, 
perekayasaan bahasa, pelecehan kaidah-kaidah bahasa merupakan persoalan kebahasaan.  
Jika di sekolah terdapat manipulasi bahasa dan manajemen sekolah banyak menggunakan 
bahasa kekuasaan, akan menimbulkan komunikasi yang tidak normal, ketidaksejajaran 
kekuasaan antara manajemen sekolah dengan warga sekolah. Melalui kekuasaan yang 
dimiliki, manajemen  sekolah selalu mendayagunakan bahasa untuk kepentingan tertentu. 
Akhirnya, muncul fenomena di sekolah, warga sekolah (guru, tenaga kependidikan/pegawai 
tata usaha, siswa, komite sekolah) berbuat kekeliruan, kesalahan, ketidakmampuan, dan 
ketidaktepatan  menafsirkan bahasa kekuasaan yang dihasilkan oleh manajemen sekolah.  
Untuk itulah muncul kendala komunikasi yang mengganggu interaksi antarwarga sekolah. 

Sejumlah penelitian tentang penggunaan bahasa kekuasaan dalam wacana telah 
banyak dilakukan tetapi belum ada yang mengkaji representasi kekuasaan dalam wacana 
manajemen sekolah.  Padahal, budaya komunikasi yang dikembangkan dalam proses 
tersebut mempunyai karakteristik tersendiri yaitu berhubungan dengan proses pendidikan, 
pembelajaran, dan pelatihan.  Budaya komunikasi yang dikembangkan terkait dengan 
keinginan manajemen sekolah untuk menguasai warga sekolah agar patuh terhadap 
peraturan yang ada.  Dengan demikian, representasi  kekuasaan dalam wacana manajemen 
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sekolah mempunyai karakteristik tersendiri dan memiliki keragaman, baik ditinjau dari 
aspek bentuk, strategi, maupun fungsinya.  Pengamatan pendahuluan tentang representasi 
kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah telah dilakukan oleh peneliti.  Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa pimpinan sekolah menggunakan kekuasaan sebagai 
sarana  mendominasi. Representasinya tampak pada tuturan kepala sekolah dengan cara 
memberi perintah, petunjuk, pengarahan, penegasan, himbauan, dan lain-lain.  Kepala 
sekolah selalu mendominasi rapat, upacara, diskusi, tanya jawab, konsultasi dan kegiatan 
komunikasi lainnya. 

Hasil pengamatan peneliti itu perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang 
komprehensif.  Untuk itu penelitian tentang representasi kekuasaan dalam wacana 
manajemen sekolah perlu dilakukan. Judul penelitian ini adalah ―Representasi Kekuasaan 
dalam Wacana Manajemen Sekolah‖. Hasil penelitian ini menyajikan deskripsi, interpretasi 
dan eksplanasi secara komprehensif tentang representasi kekuasaan dalam wacana 
manajemen sekolah, yang meliputi (1) bentuk representasi kekuasaan, (2) fungsi 
representasi kekuasaan, dan (3) strategi representasi kekuasaan. 

Berdasarkan latar belakang dan konteks penelitian, maka fokus penelitian adalah (1) 
bentuk representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah. (2) Fungsi representasi 
kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah. (3) Strategi representasi kekuasaan  dalam 
wacana manajemen sekolah. 

Hasil penelitian ini memiliki dua manfaat atau kegunaan, yakni (1) Manfaat teoretis, 
secara teoretis, hasil penelitian representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah 
dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan, terutama terkait dengan teori analisis 
wacana kritis. Di samping itu, dari segi teori analisis wacana kritis hasil penelitian ini dapat 
memperluas wawasan wujud verbal berbagai bentuk representasi kekuasaan, terutama 
dalam penggunaan bahasa di sekolah. Dengan demikian, kegiatan interaksi di lingkungan 
sekolah dapat berlangsung secara wajar dan konstruktif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 
akan menambah khasanah teori analisis wacana kritis, khususnya dalam wacana manajemen 
sekolah.  Ditinjau dari teori wacana kritis, hasil penelitian representasi kekuasaan dalam 
wacana manajemen sekolah ini akan menambah wawasan teori wacana kritis sebagai kajian 
teks. Fokus strategi yang didasarkan pada konteks wacana manajemen sekolah akan 
mempunyai teori konteks inklusif dalam kajian wacana kritis. Demikian pula deskripsi 
bentuk representasi dengan fungsi dan strategi yang ditemukan semakin memperjelas pola 
kajiannya sebagai paradigma analisis wacana kritis.  Secara konkret penelitian ini 
menghasilkan paradigma baru bahasa kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah, 
sehingga sangat dimungkinkan berbagai kajian dilakukan untuk menemukan kaidah-kaidah 
bahasa kekuasaan tersebut. (2) Manfaat Praktis, secara praktis, hasil penelitian representasi 
kekuasaan  dalam wacana manajemen sekolah dapat dimanfaatkan dalam praktik 
pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Berbagai bentuk representasi 
kekuasaan dapat digunakan sebagai contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam 
berkomunikasi. Dalam pembelajaran, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 
meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berbahasa secara profesional di 
lingkungan manajemen sekolah. Bagi kepala sekolah dan semua stakeholder manajemen 
sekolah akan sangat membantu dalam upaya pembinaan kemampuan berbahasa dalam 
komunikasi manajemen sekolah. Berbagai contoh representasi kekuasaan dapat 
dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan karier para guru dalam komunikasi 
manajemen sekolah.  

METODE 
Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan 

pendekatan kualitatif dilandasi  pemikiran bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang 
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relevan untuk melaksanakan penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Bogdan 
dan Biklen (1982) adalah (1) menggunakan latar alami sebagai sumber data langsung dan 
peneliti sebagai instrumen utama, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih memperhatikan proses 
daripada hasil, (4) cenderung menganalisis data secara induktif, dan (5) makna merupakan 
perhatian utama. Berdasarkan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut, maka alasan penggunaan 
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yakni (1) penelitian representasi kekuasaan dalam 
wacana manajemen sekolah memiliki latar alami, (2) penelitian ini berupaya 
mendiskripsikan karakter representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah, (3) 
penelitian ini mengutamakan proses daripada hasil, (4) analisis datanya secara induktif, dan 
(5) substansi yang dibangun melalui makna yang ditemukan dalam teks. 

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip penelitian kualitatif dipadukan dengan cara kerja 
yang lazim digunakan dalam penelitian bahasa, yakni teori linguistik, teori pragmatik, dan 
teori analisis wacana kritis. Pengembangan teori acuan yang menghasilkan pendekatan ini 
dimaksudkan untuk memperoleh teknik penjelasan kritis yang akurat terhadap hasil 
penelitian.  Sesuai dengan fokus penelitian, kajian wacana manajemen sekolah 
menggunakan orientasi teoritis  analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Fairclough. 
Penggunaan kajian analisis wacana kritis dilandasi oleh pertimbangan bahwa kajian ini 
memiliki karakteristik yang sesuai untuk melaksanakan penelitian ini. 

Penelitian ini memiliki sejumlah karakteristik yakni memanfaatkan konteks secara 
keseluruhan, baik konteks situasi maupun konteks sosial dan budaya. Data linguistik yang 
dikaji menyertakan konteks-konteks tersebut.  Penyertaan konteks tersebut ke dalam data 
linguistik dilakukan waktu pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, ciri pertama 
penelitian ini adalah bahwa peneliti sebagai instrumen kunci, baik dalam pengumpulan data 
maupun penganalisaan data. Kedua, penelitian ini berusaha menggali sejumlah karakteristik 
penggunaaan bahasa dalam wacana manajemen sekolah. Ketiga, dalam penelitian ini, teori 
yang dikembangkan berasal dari bawah, yakni dari data lapangan. Dari data yang berserakan 
itu kemudian diklasifikasi berdasarkan kesamaan datanya. Keempat, penelitian ini bertujuan 
mengkritisi pemanfaatan struktur-struktur linguistik yang didayagunakan oleh manajemen 
sekolah dan menggali ideologi yang tersembunyi di balik struktur linguistik itu. Kelima, 
penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa warga sekolah  sebagai konstruksi manusia 
yang dapat diubah melalui pemahaman progresif tentang proses dan struktur tertentu 
secara historis. Oleh karena itu, ciri kelima dari penelitian ini adalah penelitian ini 
bersumber dari paradigma analisis wacana kritis. 

Sumber data penelitian ini adalah wacana manajemen sekolah yang diproduksi oleh 
manajemen sekolah (dalam hal ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala 
tata usaha, ketua program keahlian, dan ketua komite sekolah) yang melibatkan guru, 
pegawai tata usaha, siswa, dan anggota komite sekolah.  Subjek penelitian terdiri dari kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru, pegawai tatausaha, dan komite 
sekolah di dua SMK Kota Blitar dan tiga SMK di Kabupaten Tulungagung.   

Data penelitian berupa data verbal mencakup kata, kalimat, dan berbagai unit tuturan. 
Wacana yang dikumpulkan adalah wacana lisan formal dan informal. Karakteristik wacana 
lisan formal diperoleh saat rapat dinas, upacara bendera, pertemuan dengan wali murid, 
pendidikan dan pelatihan, seminar, pertemuan rutin, workshop, dan pertemuan insidental 
lainnya. Adapun wacana lisan informal diperoleh pada saat dialog secara informal antara 
pihak manajemen sekolah dengan guru atau pihak lain di sekolah. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara merekam, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Proses perekaman dilakukan menggunakan alat perekam.  Perekaman 
dilakukan saat berlangsungnya proses komunikasi yaitu pada waktu rapat dinas, pertemuan 
komite sekolah dengan anggota komite (wali murid), pertemuan anjangsana antara kepala 
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sekolah dengan guru, pegawai tata usaha dan keluarganya, upacara bendera, dan kegiatan 
lain yang dilakukan oleh manajemen sekolah. Proses observasi dilakukan saat terjadinya 
proses komunikasi pada berbagai kegiatan manajemen sekolah yang melibatkan stakeholder 
sekolah. Pada waktu observasi peneliti menggunakan catatan lapangan untuk menuliskan 
konteks yang tidak bisa direkam menggunakan alat perekam.  Konteks situasi yang 
diobservasi misalnya suasana rapat, suasana upacara, kondisi pertemuan, latar belakang 
penutur dan mitra tutur. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian tertentu untuk 
melengkapi data yang dikumpulkan. Pada waktu wawancara, peneliti menggunakan 
panduan wawancara.  Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
ketua komite sekolah, anggota komite sekolah, pegawai tata usaha, guru, dan siswa.  
Wawancara juga dilakukan kepada kepala sekolah lain yang tergabung dalam Musyawarah 
Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk melakukan konfirmasi. Dokumentasi dilakukan 
untuk melengkapi data penelitian.  Dokumen yang dikumpulkan berupa teks pidato pada 
waktu upacara bendera, slide power point pada waktu rapat dinas, teks sambutan ketua 
komite sekolah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Semua data wacana lisan yang 
terkumpul ditranskrip kemudian dikumpulkan dalam bentuk teks wacana manajeman 
sekolah sebagai sumber data penelitian ini. 

Secara prosedural analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengadaptasi model 
alir yang diadaptasi dari model alir analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1994:6).  
Alir analisis yang dimaksud terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 
yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan simpulan akhir. Analisis data 
dimulai sejak data diperoleh dan setelah data dikumpulkan.  Oleh karena itu, bersamaan 
dengan pengumpulan data setelah data diperoleh segera dilakukan reduksi data. Kegiatan 
reduksi data meliputi identifikasi data, klasifikasi data, dan pengkodean data. Setelah 
melakukan reduksi data, peneliti melakukan analisis interpretasi data dan menyajikan data 
sesuai dengan jenis masing-masing, yang terakhir melakukan pemeriksaan ulang hasil 
analisis dan penarikan simpulan. Adapun analisis data dilakukan berdasarkan model kajian 
analisis wacana kritis (Fairclough, 1995), yakni (1) mengidentifikasi kosakata dan kalimat, 
mendeskripsi bentuk, jenis, struktur kosakata dan kalimat, (2) mengndentifikasi fungsi unit 
wacana dan menginterpretasikan fungsi unit wacana, (3) mengidentifikasi strategi unit 
wacana dan memberikan eksplanasi strategi unit wacana. Data bentuk, fungsi, strategi 
diambil menggunakan fitur-fitur berbeda yang signifikan merepresentasikan fungsi dan 
strategi tersebut. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis bentuk representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah 
meliputi (1) terdapat bentuk representasi kekuasaan melalui kosakata, dan (2) terdapat 
bentuk representasi kekuasaan melalui kalimat. Representasi kekuasaan melalui kosakata 
mencakup (a) nilai-nilai eksperiensial yang terkandung dalam kata-kata (sinonim, hiponim, 
antonim) yang memiliki muatan nilai normatif,  (b) nilai-nilai relasional yang terkadung 
dalam kata-kata (eufemisme, formal atau informal) yang berasal dari kekuasaan yang 
bersumber dari instrumen rasional, (c) nilai-nilai ekspresif yang terkadung dalam kata-kata 
yang digunakan untuk menguasai Mt, dan (d) metafora-metafora apa yang digunakan 
untuk menguasai Mt. Bentuk representasi ini juga mencerminkan bentuk representasi 
kekuasaan dalam tradisi masyarakat Jawa. Bentuk representasi kekuasaan melalui kalimat 
meliputi (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat interogatif, dan (3) kalimat imperatif. Kalimat 
deklaratif dalam wacana manajemen sekolah memiliki kesan kuat sebagai bentuk dominasi 
yang muncul dari sebuah otoritas. Kalimat interogatif merupakan ekspresi pertanyaan yang 
memiliki kesan kuat sebagai dominasi, rekonstruksi, tidak demokratis, dan stratifikasi yang 
muncul dari sebuah otoritas. Kalimat imperatif dalam wacana manajemen sekolah juga 
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memiliki kesan kuat sebagai bentuk dominasi yang muncul dari sebuah otoritas. Bentuk 
representasi ini juga mencerminkan bentuk representasi kekuasaan dalam tradisi masyarakat 
Jawa. 

Hasil analisis fungsi representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah 
meliputi (1) fungsi direktif mencakup: (a) menyuruh, (b) menuntut, (c) menyarankan, dan 
(d) menantang; (2) fungsi ekspresif mencakup: (a) memuji, (b) mengucapkan terima kasih, 
(d) mengkritik, dan (e) mengeluh; (3) fungsi deklaratif mencakup: (a) memutuskan, (b) 
membatalkan,  (c) melarang, (d) mengijinkan, dan (e) memberi maaf. Fungsi direktif 
representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah merupakan fungsi direktif 
dengan berbagai fungsi spesifiknya, meliputi: fungsi direktif menyuruh dengan santun dan 
fungsi menyuruh dengan himbauan. Fungsi representasi ini juga mencerminkan fungsi 
representasi kekuasaan dalam tradisi masyarakat Jawa. Fungsi ekspresif representasi 
kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah merupakan fungsi direktif dengan berbagai 
fungsi spesifiknya, meliputi: fungsi direktif menantang dengan kesantunan, kesanggupan, 
sindiran atau kemauan. Sementara itu ditemukan pula fungsi deklaratif kekuasaan dalam 
wacana manajemen sekolah merupakan fungsi deklaratif dengan berbagai fungsi 
spesifiknya, meliputi: fungsi deklaratif untuk memutuskan dengan terpaksa, harapan, atau 
ketentuan. Fungsi representasi ini juga mencerminkan fungsi representasi kekuasaan dalam 
tradisi masyarakat Jawa. 

Hasil analisis strategi representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah 
meliputi (1) strategi eksklusi, (2) strategi inklusi; (3) strategi pemosisian penutur, dan (4) 
strategi pemarginalan mitra tutur. Strategi eksklusi dalam wacana manajemen sekolah 
mencakup: (1) topik dalam strategi eksklusi (apa); (2) partisipan dalam strategi eksklusi 
(siapa); (3) gagasan dalam strategi eksklusi (klasifikasi dan keberterimaannya). Strategi 
inklusi dalam wacana manajemen sekolah mencakup:  (1) prasangka dalam strategi inklusi; 
(2) garis batas dalam strategi inklusi; (3) dominasi dalam strategi inklusi, dan (4) objektivitas 
dalam strategi inklusi. Strategi representasi mencerminkan strategi representasi kekuasaan 
dalam tradisi masyarakat Jawa. Strategi pemosisian penutur dalam wacana manajemen 
sekolah dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) kelompok penguasa (manajemen sekolah) 
dan (2) kelompok dikuasai (warga sekolah). Sementara itu strategi pemarginalan mitra tutur 
mencakup tiga macam, yaitu (1) penghalusan makna (eufemisme), (2) pengasaran (disfemisme), 
dan (3) labelisasi. Strategi pemosisian dan pemarginalan mitra tutur menunjukkan 
bagaimana upaya penutur untuk mengusai mitra tuturnya. Penguasaan mitra tutur melalui 
strategi pemosisian penutur dan pemarginalan mitra tutur yang inten menguasai mitra tutur 
untuk patuh dalam penguasaan penutur. Strategi representasi ini juga mencerminkan 
strategi representasi kekuasaan dalam tradisi masyarakat Jawa.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Bentuk representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah terdapat pada kosa 
kata dan kalimat. Fungsi representasi kekuasaan dalam wacana manajemen sekolah 
mencakup direktif, ekspresif, dan deklaratif. Sedangkan strategi representasi kekuasaan 
dalam wacana manajemen sekolah dapat mencakup: (1) strategi eksklusi, (2) strategi inklusi; 
(3) strategi pemosisian penutur, dan (4) strategi pemarginalan mitra tutur. 
Saran 

Kepada guru bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan tentunya paham betul 
tentang pentingnya wacana untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
sehingga pembelajaran bahasa Indonesia melalui pemahaman representasi kekuasaan 
adalam wacana ini lebih bermanfaat. Kepada kepala lembaga-lembaga pendidikan dapat 
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mengambil kebijakan untuk memelopori gerakan belajar Bahasa Indonesia berbasis wacana. 
Kepada peneliti selanjutnya, penulis sangat berharap penelitian ini dapat diteruskan pada 
aspek-aspek yang lebih mendasar. 
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ABSTRAK: Pembelajaran menulis merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. Saat ini pembelajaran menulis memiliki kesulitan tersendiri, 
yakni sulitnya seseorang untuk melakukan hal pertama dalam sebuah proses penulisan dalam 
hal ini menemukan ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan memanfaatkan penggunaan media lagu terhadap 
kemampuan menulis cerpen siswa. Penggunaan media lagu di sini diharapkan dapat membantu 
merangsang kemampuan menulis cerpen siswa. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh yang 
signifikan dari penggunaan media lagu terhadap kemampuan mengembangkan alur cerita 
pendek, menentukan tokoh dan penokohan dalam cerita pendek, dan penggunaan gaya bahasa.  
Kata Kunci: cerita pendek, media lagu 

 
 
 
\ 
PENDAHULUAN 

Menulis merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa. Dewasa ini menulis 
tidak hanya menjadi hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat umum, namun kegiatan 
tersebut menjadi salah satu ciri adanya kemajuan dalam pola berpikir masyarakat. Menulis 
menjadi tolak ukur apakah orang tersebut termasuk kreatif atau tidak. 

 
Kemampuan menulis yang mumpuni sangat penting terutama untuk kalangan 

pelajar. Bekal menulis tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan kemampuan 
dan daya pikir mereka. Menulis dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana terlebih 
dahulu yakni mulai mencatat setiap kegiatan dalam bentuk jurnal atau buku harian. Hal 
tersebut akan membantu seseorang untuk menuangkan ide dan berekspresi dalam bentuk 
tulisan pribadi. 

 
Menulis merupakan suatu keterampilan yang berguna bagi setiap orang. 

Keterampilan menulis yang dimaksud adalah keterampilan menulis sastra yaitu cerita 
pendek, namun tidak semua penulis dapat menulis cerita pendek dengan baik. Sumardjo 
(2001:19) menyatakan bahwa indikasi kurangnya keterampilan menulis siswa ditandai 
dengan kualitas cerita pendek siswa yang tidak memenuhi syarat cerita pendek. Kualitas 
tersebut diantaranya adalah ketidakjelasan sesuatu yang ingin disampaikan pada pembaca, 
keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis, dan motivasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran menulis kreatif cerpen yang masih rendah.  

 
Untuk itu, dibutuhkan media yang bisa membantu siswa dalam memunculkan ide 

sampai pada tahap pengungkapan ide ke dalam tulisan untuk melatih keterampilan siswa 
dalam menulis cerita pendek. Salah satu media yang diasumsikan dapat membantu siswa 
dalam memunculkan ide cerita adalah media lagu. Media lagu diharapkan dapat membantu 
siswa dalam menulis cerita pendek, sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam 
menyampaikan maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sumardjo (2007:19) 
menjelaskan bahwa kelemahan yang dialami penulis ketika menulis cerita pendek adalah 
lemahnya struktur cerita. Banyak penulis yang mengabaikan struktur cerita pendek sehingga 
menyebabkan ketidakjelasan maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca.  
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Media lagu dapat digunakan sebagai sarana pendukung kreativitas siswa dalam 
menulis cerita pendek. Siswa akan tidak merasa bosan pada pembelajaran karena mereka 
dapat menikmati lagu yang diperdengarkan. Berdasarkan paparan tersebut, Cullen (1999:2) 
menyarankan bahwa dengan menggunakan lagu, dapat menggunakan pengetahuan tata 
bahasa untuk memahami pesan dari lagu yang memang akan memimpin kemajuan 
kemampuan menulis mereka. Lagu juga memiliki irama yang dapat memberikan terapi 
kepada siswa. 

 
Lagu merupakan media audio yang efektif dan kuat dalam menyampaikan pesan. 

DePorter, Readon, dan Singer-Nourie (1999:73) menyatakan lagu dapat digunakan untuk 
menata suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, dan mendukung lingkungan belajar. 
Lagu membantu otak untuk bekerja lebih baik dan mengingat lebih banyak. Trimantara 
(2005:3) menyatakan bahwa pada prinsipnya, media lagu adalah media yang diberikan pada 
pembelajaran menulis cerita pendek dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk 
merangsang daya imajinasi siswa. Respon yang diharapkan muncul dari siswa berupa 
kemampuan melihat gambaran-gambaran kejadian dengan imajinasi-imajinasi dan logika 
yang dimiliki lalu mengungkapkan kembali dengan tulisan.  

 
Penggunaan media dalam pembelajaran menulis cerita pendek juga pernah 

dilakukan dalam penelitian milik Fifiyanti (2012) yang menggunakan media komik buta 
sebagai media yang membantu dalam penulisan cerita pendek. Penelitian tersebut 
membuktikan bahwa media komik buta memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek, hal tersebut menunjukkan bahwa media sangat 
berperan penting pada kegiatan pembelajaran menulis cerita pendek.  

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pengaruh penggunaan media lagu terhadap kemampuan menulis cerita 
pendek. Tujuan penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga tujuan khusus, yaitu pengaruh 
penggunaan media lagu terhadap (1) kemampuan mengembangkan alur cerita pendek, (2) 
kemampuan menentukan tokoh dan penokohan, dan (3) kemampuan penggunaan gaya 
bahasa. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian pre 
eksperimen kelompok tidak ekuivalen perlakuan pengganti pada postes (nonequivalent groups 
alternate treatment posttest only design). Pada rancangan ini kelas eksperimen diberi perlakuan 
dengan menggunakan media lagu yang menjadi fokus perhatian utama penelitian, 
sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan berbeda dengan kelas eksperimen.  

 
Sumber data penelitian ini adalah siswa siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

yang dipilih dari populasi kelas XI IPA SMA Negeri 3 Malang. Dua kelas dipilih untuk 
menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui tes awal. Kelas kontrol adalah kelas XI 
IPA 1 dan kelas eksperimen adalah kelas XI IPA 3. Kedua kelas tersebut dipilih 
berdasarkan kemampuan rata-rata kelas yang relatif sama. Siswa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol menulis cerita pendek dalam bentuk lembar kerja siswa yang telah dibuat oleh 
peneliti sebagai bahan untuk pengumpulan data. 

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen perlakuan dan 

instrumen pengukuran. Instrumen perlakuan, yaitu (1) perintah dan petunjuk yang 
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berbentuk seperangkat tes Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk tes awal dan tes akhir, dan (2) 
RPP yang digunakan peneliti sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Instrumen 
pengukuran berupa pedoman rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan 
siswa. 

 
Tahap pengumpulan data dalam penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan, yaitu (1) 
meminta izin kepada pihak sekolah yaitu di SMA Negeri 3 Malang, (2) melakukan studi 
pendahuluan di lokasi penelitian dengan melakukan observasi lapangan, (3) menyusun 
instrumen penelitian berupa tes awal dan tes akhir, (4) melakukan validasi instrumen 
kepada validator, (5) melakukan uji coba instrumen, (6) melakukan analisis uji instrumen, 
dan (7) mempersiapkan instrumen untuk digunakan dalam pengambilan data. Pada tahap 
pelaksanaan terdapat tiga tahap, yaitu (1) memberikan tes awal pada kelas XI IPA 1 dan XI 
IPA 3, (2) memberi perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan media lagu 
Kisah Kasih di Sekolah dan pada kelas kontrol menggunakan media konvensional pilih 
nomormu, dan (3) memberikan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 
mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan. Pada tahap penyelesaian terdapat 
lima tahap, yaitu (1) memberikan nilai tes awal dan nilai tes akhir, (2) mengelompokkan 
nilai sesuai dengan aspek rumusan masalah, (3) mengolah data dengan menggunakan 
perhitungan statistik, (4) menganalisis data, dan (5) menyusun data.  

 
Wujud data berupa nilai tes awal dan tes akhir siswa pada tiga aspek, yaitu (1) 

kemampuan mengembangkan alur cerita pendek, (2) kemampuan menentukan tokoh dan 
penokohan pada cerita pendek, dan (3) kemampuan penggunaan gaya bahasa pada cerita 
pendek. Data yang diperoleh tersebut berupa angka-angka. Data kemudian dianalisis 
dengan rubrik penilaian untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan 
beberapa uji prasyarat analisis atau uji statistik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 
pada hasil tes siswa. Uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan program Statistical 
Product and Service Solutions (SPSS) 16 for Windows. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov, sedangkan uji homogenitas menggunakan uji Lavene selanjutnya dilakukan uji 
hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah 
dirumuskan oleh peneliti. Apabila data terdistribusi normal dan homogen, maka uji 
hipotesis menggunakan uji parametrik Independent Sample T-test. 
 
 
HASIL  

Berdasarkan hasil analisis data, dihasilkan tiga temuan, yaitu (1) kemampuan 
mengembangkan alur pendek, (2) kemampuan menentukan tokoh dan penokohan, dan (3) 
kemampuan penggunaan gaya bahasa. Pertama, kemampuan mengembangkan alur pendek. 
Pada kelas eksperimen yang telah diberi perlakuan dengan mendengarkan lagu yang 
berjudul Kisah Kasih di Sekolah, mengalami perubahan nilai tes akhir yang lebih baik daripada 
ketika melaksanakan tes awal. Nilai rata-rata tes awal pada aspek mengembangkan alur 
hanya mendapat 9.2188. sedangkan nilai rata-rata tes akhir sebesar 12.3438. H1 diterima 

apabila signifikasi ˂  0.05. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui probabilitas (sig.) 0.004 ˂ 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 
signifikan penggunaan media lagu terhadap kualitas mengembangkan alur dalam menulis 
cerita pendek siswa kelas XI SMA  diterima. 
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 Kedua, kemampuan menentukan tokoh dan penokohan. Pada saat tes awal nilai 
rata-rata pada aspek menentukan tokoh dan penokohan pada kelas eksperimen hanya 
9.6875, sedangkan saat tes akhir nilai rata-rata siswa menjadi 12.5000.  H1 diterima apabila 

signifikasi ˂ 0.05. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui signifikasi 0.049 ˂ 0.05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan penggunaan 
media lagu terhadap kualitas menentukan tokoh dan penokohan dalam menulis cerita 
pendek siswa kelas XI SMA  diterima. 
 

Ketiga, kemampuan penggunaan gaya bahasa. Pada saat tes awal nilai rata-rata pada 
aspek penggunaan gaya bahasa hanya mendapat 9.2188, sedangkan saat tes akhir nilai rata-

rata siswa menjadi 14.2188. H1 diterima apabila signifikasi ˂  0.05. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui signifikasi 0.001 ˂ 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
yang menyatakan ada pengaruh signifikan penggunaan media lagu terhadap kualitas 
penggunaan gaya bahasa dalam menulis cerita pendek siswa kelas XI SMA  diterima. 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Penggunaan Media Lagu terhadap Kemampuan Mengembangkan Alur 
Cerita Pendek  

Ada pengaruh penggunaan media lagu terhadap kemampuan mengem-bangkan alur 
cerita pendek siswa. Perbedaan pengembangan alur dapat dilihat dari hasil perbandingan 
pengembangan alur yang dibuat oleh siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 
eksperimen yang telah mendapat media lagu mampu mengembangkan alur dengan tepat 
dan konflik yang kuat dan dalam, sedangkan pada kelas kontrol yang mendapat media 
konvensional juga mampu mengembangkan alur, namun tidak terdapat klimaks yang 
menjadi puncak dari konflik dalam cerita pendek. 

 
Pada prinsipnya, media lagu adalah media yang diberikan pada pembelajaran 

menulis cerita pendek dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang daya 
imajinasi siswa. Trimantara (2005:4) menyatakan bahwa lagu digunakan sebagai pencipta 
suasana sugestif, stimulus, dan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa untuk membayangkan 
atau menciptakan gambaran dan kejadian berdasarkan tema lagu. Respon yang diharapkan 
muncul dari para siswa berupa kemampuan melihat gambaran-gambaran kejadian dengan 
imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki lalu mengungkapkan kembali dengan tulisan dan 
dalam hal ini adalah penulisan cerita pendek. 

 
Penggunaan media lagu memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan 

alur yang tepat untuk mereka tulis berdasarkan pengalaman diri sendiri dan mampu 
memberikan variasi pengembangan alur. Pemberian lagu sebelum menulis cerita pendek 
untuk tes akhir memberikan efek tersendiri terhadap siswa. Peneliti menemukan bahwa 
dengan mendengarkan lagu, siswa akan lebih mudah menyimpan informasi dan mampu 
memeroleh nilai lebih tinggi pada tes akhir.  

 
Penggunaan media lagu memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan 

alur yang tepat untuk mereka tulis berdasarkan pengalaman diri siswa sendiri dan 
memberikan variasi pengembangan alur. Pada prinsipnya, media lagu adalah media yang 
diberikan pada pembelajaran menulis cerita pendek dengan cara memberikan sugesti lewat 
lagu untuk merangsang daya imajinasi siswa. Trimantara (2005:3) menyatakan bahwa lagu 
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digunakan sebagai pencipta suasana sugestif, stimulus, dan sekaligus menjadi jembatan bagi 
siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan kejadian berdasarkan tema 
lagu. Respon yang diharapkan muncul dari para siswa berupa kemampuan melihat 
gambaran-gambaran kejadian dengan imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki lalu 
mengungkapkan kembali dengan tulisan dan dalam hal ini adalah penulisan cerita pendek. 
Berikut kutipan cerita pendek tahap tes awal kelas eksperimen. 

 
Kutipan 1 

 Hari itu hari sabtu, pagi-pagi kami sudah bersiap di sekolah untuk menuju 
Surabaya. Kai mulai menaikkan barang ke truk. Sebelum berangkat kami berdoa 
dulu agar diberi keselamatan dan kelancaran perjalanan. Di perjalanan kami 
menikmati pemandangan di sepanjang jalan yang kami lewati. Kami menikmati 
perjalanan kami. sesampainya di sana kami disiapkan oleh tentara untuk baris, 
tetapi tentaranya marah-marah dan tidak sabar, sangat menyebalkan. Kemudian 
kami naik ke kapal, sebelum masuk ke kapal kami diwajibkan hormat pada kapal 
satu per satu. 

Kapal yang kami naiki saat itu adalah saat itu adalah KRI Makasar 590. Saat 
upacara, panas terik matahari membuat kami malas tetapi kami harus tetap 
mengikutinya. Saat materi kami bertemu dengan tentara yang ganteng, ramah 
dan murah senyum. Akupun berusaha meminta foto dengan tentara ganteng itu, 
dan akhirnya berhasil. Kami pun pulang dengan perasaan gembira. 

(EK/XI IPA 3/10) 
Alur yang dikembangkan dalam kutipan cerita pendek tersebut pada bagian awal 

sudah baik dan dapat diikuti oleh pembaca. Ide cerita yang dipaparkan juga menarik karena 
menceritakan pengalaman liburan sekolah. Ceritanya juga berurutan mengenai apa yang 
terjadi pada hari itu, namun penulis belum membubuhkan konflik yang menjadi puncak 
dari cerita pendek yang ia buat. Penulis hanya menarasikan bagaimana hari yang ia jalani 
ketika berlibur ke pameran kapal perang. Cerita seperti ini masih lemah dan tidak dapat 
dianggap sebagai cerita pendek yang baik. 

 
Sebuah cerita tentu ada konflik yang menjadi jiwa dalam cerita tersebut. Konflik 

adalah hasil dari pertentangan dengan tokoh lain atau diri sendiri. Kekuatan konflik 
merupakan dasar sebuah alur. Tanpa adanya konflik tidak akan ada alur. Sugiharto 
(2008:41-42) menjelaskan bahwa konflik dapat dikembangkan dengan jelas atau terbuka, 
implisit atau tersirat, atau mungkin terlihat dalam tindakan tokoh atau pemikiran tokoh.  

 
Tahap tes akhir peneliti memberikan perlakuan berupa media lagu Kisah Kasih di 

Sekolah pada kelas eksperimen. Penelitian tersebut dapat dilihat kutipan hasil siswa kelas 
eksperimen dalam mengembangkan alur cerita. Kutipan cerita pendek siswa dapat dilihat 
sebagai berikut. 

 
Kutipan 2 

Namaku Dinda, aku memiliki sahabat sahabat bernama Cindy. Kami 
sudah bersahabat sejak SD.  Cindy adalah anak yang kuat dan tegar, karena 
sudah delapan tahun terakhir ini dia divonis terkena penyakit kanker otak. 
Terkadang ia sering mengeluh sakit padaku. Hingga suatu saat di sekolah, 
tiba-tiba ia mengeluh kesakitan dengan raut wajah pucat dan tubuhnya yang 
kering. 
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Beberapa saat kemudian, ibu Cindy sampai di sekolah dan membawanya 
ke rumah sakit terdekat. Aku juga ikut menemani dan menenangkannya agar 
tidak panik. Setelah beberapa jam kami menunggu, dokter 
memberikan kabar bahwa Cindy harus rawat inap hingga keadaannya 
membaik. Dokter juga mengatakan bahwa kanker otak Cindy sudah 
mencapai stadium akhir. 

Hari demi hari berlalu, aku kesepian bersekolah tanpa sahabat 
karibku. Bahkan setiap hari selalu aku sempatkan untuk menjenguk Cindy 
di rumah sakit. Hingga suatu hari saat aku bersekolah, tiba-tiba ibu indy 
menelponku. 

―Halo tante, ada apa?‖ kataku mulai berfirasat buruk 
―Dinda, tante sore ini akan berangkat ke Singapura untuk mengantarkan 

Cindy berobat di sana, karena kata dokter jika tidak segera diobati akan 
semakin parah.‖ jawabnya.  

Akupun terkejut dan langsung menuju rumah sakit sepulang sekolah. 
Sesampainya di rumah sakit, aku berlari menuju kamar Cindy tetapi ia 

sudah tidak ada di sana, kemudian aku lari kemeja informasi dan suster 
mengatakan bahwa Cindy sudah sudah pergi. Aku panik dan segera 
menuju bandara. Di bandara aku bertemu ibu Cindy dan melihat 
Cindy tergolek lemas di atas kasur dengan selang oksigen dan alat 
lainnya agar ia bisa bertahan. Aku hanya bisa menangis melihat 
kondisi Cindy yang separah itu. 

―Din aku pamit ya. Aku janji akan kembali dengan sehat dan kita 
akan kembali seperti dulu lagi sahabatku. Ini surat untuk kamu 
jangan kamu buka sampai tanggal 23 Mei.‖ katanya lemas. 

Aku hanya menerima suratnya dan menangis. Tiga bulan kemudian tepat 
tanggal 23 Mei aku resah dan sedih tidak ada kabar dari ibu Cindy. Aku 
memutuskan untuk pergi ke rumah Cindy. Sesampainya di sana aku hanya 
terkejut karena ada jasad yang ditutupi kain kafan dan kain batik. Ibu Cindy 
hanya menangis dan memelukku. Aku hanya sedih dan menangis, serta 
terkejut melihat hal ini. Kubuka surat dari Cindy. 

―Halo Din, apa kabar? Sudah tiga bulan gak ketemu. Kangen sekali sama 
kamu. Mulai hari ini kita enggak akan ketemu lagi. Kanker ini merenggutku. 
Tapi kamu sudah bisa kan tiga bulan tanpa aku? Aku yakin ke depannya 
kamu pasti bisa selamnya. Selamat tinggal malaikat tanpa sayapku. Maaf aku 
ingkar janji. Aku menyayangimu‖ Aku hanya menangis dan telah belajar 
indahnya persahabatan dari sahabatku atau malaikat tanpa sayapku. 
(EK/XI IPA 3/10) 
Cerita pendek tersebut menggambarkan tahapan alur peristiwa yang runtut. Penulis 

tidak lagi sekedar menceritakan suatu peristiwa persahabatannya, tetapi juga mampu 
membuat cerita yang memiliki konflik dasar dan penutup yang baik dan sesuai. Konflik 
yang disajikan pada cerita pendek tersebut, penulis sudah dapat membagi perasaannya 
kepada pembaca bagaimana kesedihan yang ia rasakan. Akhir cerita tidak menggantung 
penulis berhasil mengakhiri cerita dengan baik dan sesuai dengan awal cerita. Kurniawan 
dan Sutardi (2012:87) menyebutkan bahwa alur merupakan rangkaian peristiwa yang 
membentuk cerita. Ada tiga jenis alur, yaitu (1) maju, (2) mundur dan (3) alur campuran. 
Alur dibagi menjadi menjadi lima tahap, yaitu (1) pengenalan, (2) timbulnya konflik, (3) 
konflik memuncak, (4) klimaks, dan (5) pemecahan masalah.  
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Pemberian lagu sebelum menulis cerita pendek untuk tes akhir memberikan efek 
tersendiri terhadap siswa. Peneliti menemukan bahwa mendengarkan lagu, siswa tampak 
lebih mudah menyimpan informasi dan memeroleh nilai tes yang lebih tinggi. Trimantara 
(2005:3) menjelaskan bahwa lagu yang diperdengarkan mampu mengkoordinasikan nafas, 
irama jantung, dan irama gelombang otak. Lagu juga memengaruhi pikiran tak sadar, 
merangsang reseptivitas dan persepsi. 

 
 Siswa lebih mudah menggali pengalaman mereka dengan memvisualkan isi lagu 

menjadi poin-poin peristiwa. Lirik lagu yang mudah dicerna membuat siswa lebih mudah 
memahami maksud dari lagu tersebut dan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari ketika 
mereka di sekolah. Lagu tersebut bukan hanya berkonsentrsi pada satu peristiwa saja, tetapi 
semua peristiwa yang mengesankan menurut siswa ketika berada di sekolah bersama teman-
teman mereka. Kurniawan dan Sutardi (2012:87) menyebutkan bahwa alur merupakan 
rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Ada tiga jenis alur, yaitu (1) maju, (2) mundur, 
dan (3) alur campuran. Alur dibagi menjadi menjadi lima tahap, yaitu (1) pengenalan, (2) 
timbulnya konflik, (3) konflik memuncak, (4) klimaks, dan (5) pemecahan masalah.  

 
Penggunaan media pembelajaran lagu Kisah Kasih di Sekolah memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam merangsang siswa untuk mengembangkan alur. Pemberian lagu yang 
memiliki lirik yang halus dan musik yang lembut juga memengaruhi cara berpikir siswa. 
Pada lirik lagu disebutkan bahwa ‗tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah‘ hal 
tersebut yang membuat siswa sedikit banyak menghubungkan lagu dengan peristiwa yang 
dialami ketika di sekolah sehingga tidak hanya cerita yang menyenangkan saja, tetapi 
kesedihan juga dapat ditumpahkan melalui lagu tersebut. Senada dengan pernyataan 
DePorter, Readon, dan Singer-Nourie (1999:73) yang menyatakan bahwa lagu dapat 
digunakan untuk menata suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, dan mendukung 
lingkungan belajar. Lagu membantu siswa bekerja lebih baik dan mengingat lebih banyak.  
 
Pengaruh Penggunaan Media Lagu terhadap Kemampuan Menentukan Tokoh dan 
Penokohan Cerita Pendek  

Ada pengaruh penggunaan media lagu terhadap kemampuan menentukan tokoh 
dan penokohan pada cerita pendek siswa. Perbedaan penentuan tokoh dan penokohan 
dapat dilihat dari hasil perbandingan karangan cerita pendek siswa pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang mendapat perlakuan media lagu mampu 
menentukan tokoh dan penokohan melalui tindakannya dan cara berpikirnya, sedangkan 
kelas kontrol yang mendapat media konvensional sterofoam hanya mampu menentukan 
tokoh dan penokohan secara langsung.  

 
Siswa diminta untuk menulis cerita pendek mereka dan dapat menentukan tokoh 

dan penokohan yang menjadi pendukung dalam cerita pendek. Gambaran tersebut 
mengacu pada karakter orang-orang di sekitar lingkungan dan digambarkan dengan baik. 
Pada tahap tes awal hasil menentukan tokoh dan penokohan pada kelas eksperimen dapat 
dilihat seperti pada contoh berikut. 

 
Kutipan 3 

Kami sudah memberikan suratnya kepada Bu Dilla, Bu Dilla 
menujukkan ekspresi wajah yang tidak enak. Beliau memang dikenal 
sebagai guru yang tegas dan akan langsung memarahi muridnya jika 
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melakukan kesalahan. Ternyata Bu Dilla marah karena kami tidak 
membuat surat dengan benar. 

(AR/XI IPA 3/03) 
Penulis menggambarkan tokoh dan penokohan secara deskriptif atau secara 

langsung menceritakan bagaimana karakter tokoh tersebut kepada pembaca dalam kutipan 
3 tersebut. Secara tidak langsung hal ini membuat pembaca agak ‗sebal‘ karena sudah tahu 
bagaimana karakter tokoh tersebut karena deskripsi penulis yang sudah jelas, hal ini juga 
dapat sedikit mengacaukan imajinasi pembaca mengenai sosok karakter yang ada dalam 
cerita pendek tersebut.  

Mutu sebuah cerita pendek banyak ditentukan oleh kepandaian si penulis 
menghidupkan watak tokoh-tokohnya yang akan dengan sendirinya meyakinkan kebenaran 
ceritanya. Sumardjo (2004:18-19) menyatakan cerita pendek hanya dituntut untuk 
mengutarakan beberapa aspek watak yang diperlukan situasi cerita, hal ini tidak berarti 
karakter kurang kuat, justru dengan cara begitu tokoh cerita pendek tampak lebih nyata 
daripada harus diutarakan sebagai tokoh pribadi yang kompleks. Penggambaran tokoh 
secara demikian justru menghasilkan sebuah gambaran watak yang mampu diingat oleh 
pembaca. Kelas eksperimen yang mendapat perlakuan berupa media lagu Kisah Kasih di 
Sekolah hasil karangan siswa dalam aspek menentukan tokoh dan penokohan menjadi lebih 
baik, seperti pada kutipan berikut.  

 
Kutipan 4 

―Bu, tadi anak-anak mengerjakan tugas ibu di sela waktu pelajaran 
BK‖ kata Buzztown dengan muka sombongnya. 

―Apa? Kalian akan saya beri ujian dadakan hari ini.‖ ujar Bu Haniin 
marah 

Mengetahui hal itu, Buzztown tersenyum sinis dengan puas. Seisi 
kelas sudah sangat jengkel dengan tingkah Buzztown hari ini. 

(AR/XI IPA 3/03) 
 
 Kutipan 4 tersebut menujukkan bahwa penulis menggunakan teknik tuturan tokoh 

terhadap karakter tokohnya. Penulis menggambarkan bahwa sosok ‗Buzztown‘ sangat 
menyebalkan dari tingkah lakunya. Perlakuan berupa media lagu yang didapatkan siswa 
membuat mereka tidak lagi menjelaskan secara langsung bagaiamana karakter tokoh yang 
ada dalam cerita pendek tersebut, namun mengembangkan watak tokoh tersebut melalui 
nilai perilaku dan sikapnya sehingga pembaca dapat menilai bagaimana karakter tokoh 
‗Buzztown‘ tersebut. Lagu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupan 
sehari-hari dan harmoni yang indah dan dapat dinikmati. Lagu merupakan seni yang timbul 
dari perasaan atau pikiran manusia sebagai pengungkapan ekspresi diri yang diolah secara 
harmonis, hal tersebut berhubungan karena setelah mendapatkan lagu sebelum tes akhir 
siswa lebih mudah dalam menggambarkan karakter dengan nyata melalui nilai perilakunya.  

 
Siswa mampu mendeskripsikan tokoh ceritanya menjadi lebih nyata dan lebih 

hidup. Penulis harus mampu mendeskripsikan tokoh dan penokohannya agar pembaca 
merasakan karakter secara nyata ketika membaca cerita pendek yang dibuat penulis. 
Aminuddin (2011:80) menyatakan teknik dialog yang digunakan untuk menentukan tokoh 
dan penokohan bisa dilihat melalui (1) bagaimana tokoh yang lain berbincang dengannya, 
(2) bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya, dan (3) 
bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh lainnya. DePorter, Readon, dan Singer-Nourie 
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(1999:73) menyatakan iringan musik memengaruhi fisiologi manusia terutama gelombang 
otak dan detak jantung dan juga membangkitkan perasaan dan ingatan manusia.  

 
Hasil penelitian menujukkan penentuan tokoh dan penokohan pada kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol sebab siswa tidak mendeskripsikan tetapi telah 
memberikan bukti dialog bagaimana karakter tokoh tersebut. Sumardjo (2004:20) 
menyatakan cerita pendek dituntut untuk mengutarakan beberapa aspek watak yang 
diperlukan dalam sebuah situasi cerita, bukan berarti karakter kurang realistis sebab tidak 
mungkin mengungkapkan semua segi watak seseorang. Penentuan tokoh dan penokohan 
yang dibangun dengan melalui apa yang diperbuatnya, melalui ucapannya, melalui 
pikirannya akan lebih nyata bagi pembaca dan tidak akan terhapuskan dari ingatan pembaca  

 
Sebelum tahap tes akhir siswa mendapatkan lagu agar lebih mudah dalam 

menentukan karakter dalam cerita pendek dengan nyata melalui nilai perilakunya. Tokoh 
dalam cerita merujuk pada orang atau individu yang hadir sebagai pelaku dalam sebuah 
cerita, yaitu orang atau individu yang akan mengaktualisasikan ide penulis. Kurniawan dan 
Sutardi (2012:62-63) menyatakan lewat tokoh inilah penulis menyampaikan gagasannya, 
sehingga baik jika digambarkan melalui perilaku, pikiran, ucapan, maupun perasaan. 
Trimantara (2005:4) menyatakan lagu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 
kehidupan sehari-hari dan harmoni yang indah dan dapat dinikmati. Lagu merupakan seni 
yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai pengungkapan ekspresi diri yang 
diolah secara harmonis. 

 
Mutu sebuah cerita pendek ditentukan oleh kepandaian penulis menghidupkan 

watak tokoh-tokohnya. Sumardjo (2004:18-19) menjelaskan bahwa cerita pendek hanya 
dituntut untuk mengutarakan beberapa aspek watak yang diperlukan situasi cerita, hal 
tersebut bukan berarti karakter kurang kuat, justru dengan cara seperti itu tokoh cerita 
pendek tampak lebih nyata daripada harus diutarakan sebagai tokoh pribadi yang kompleks. 
Penggambaran tokoh secara demikian, justru menghasilkan sebuah gambaran watak yang 
mampu diingat oleh pembaca.  
 
Pengaruh Penggunaan Media Lagu terhadap Kemampuan Penggunaan Gaya 
Bahasa Cerita Pendek  

Ada pengaruh penggunaan media lagu terhadap kemampuan penggunaan gaya 
bahasa pada cerita pendek siswa. Perbedaan penggunaan gaya bahasa dapat dilihat dari hasil 
perbandingan karangan cerita pendek siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada 
kelas eksperimen yang telah mendapat perlakuan berupa media lagu mampu memakai diksi 
dan majas yang kreatif dan menarik, sedangkan pada kelas kontrol yang mendapat media 
konvensional hanya mampu menggunakan diksi yang umum saja tanpa ada penggunaan 
majas dalam cerita pendek mereka. 

 
Bahasa dalam sebuah karya sastra mempunyai peran ganda. Bahasa tidak hanya 

berfungsi sebagai alat penyampai gagasan penulis tetapi juga sebagai alat penyampai 
perasaan penulis (Dermawan, 2001:26). Penggunaan kalimat sebagai gaya penulisan, 
seorang penulis sering membawakan ceritanya dengan kalimat pendek atau panjang. 
Sebelum mendapat perlakuan berupa media lagu, hasil penggunaan bahasa yang digunakan 
siswa dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 
Kutipan 5   
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Suara kokok ayam membangunkan tidurku di pagi hari, sinar 
matahari pagi menyusup lewat celah-celah jendela kamarku. Di sudut 
kamar telah siap tas ransel yang penuh dengan baju. Yeah, liburan baru 
akan dimulai. Aku bersiap-siap mandi.   (FA/XI 
IPA 3/12) 

Kutipan tersebut menunjukkan penulis menggambarkan suasana pagi harinya ketika 
ia akan berangkat liburan. Pemilihan diksinya sudah baik dan sesuai, namun saat ini 
penggunaan kokok ayam sebagai pengingat untuk bangun tidur sudah jarang digunakan 
karena itu sudah bahasa yang sering digunakan dan digunakan pada tempo dulu, sehingga 
penggunaan suara kokok ayam sudah tidak seting digunakan lagi sebagai diksi. Aminuddin 
(2007:73) menjelaskan gaya bahasa meliputi tiga hal, yaitu (1) pilihan kata dari tiap penulis, 
(2) tatanan kata dan kalimat, dan (3) nuansa makna serta suasana penuturan yang 
ditampilkan. Ketiga hal tersebut merupakan unsur yang penting agar pembaca merasakan 
apa yang  dirasakan pada cerita yang ditulis penulis. Hasil pemberian media lagu Kisah Kasih 
di Sekolah yang diberikan oleh peneliti dapat dilihat dari pengaruh signifikan terhadap 
penggunaan gaya bahasa seperti pada kutipan berikut.  

  
Kutipan 6 

Aku melihatnya dengan dia lainnya. Di antara debur ombak dan 
senja tanah lot. Mereka tertawa di sana, mereka bersenda gurau di 
antara batu-batuan yang kokoh. Bulir bening terasa mengalir jatuh 
beriringan dengan luka yang tersiram garam, perih dan pedih, namun 
hanya diam yang berbicara.    (FA/XI IPA 
3/12) 

Kutipan cerita pendek tersebut menujukkan bahwa penulis mampu 
menggambarkan suasana yang terjadi melalui penggambaran yang puitis. Penulis 
menggambarkan saat itu ia sedang melihat seseorang yang ia suka, namun tidak dapat 
mengatakannya, diliputi perasaan sedih ia pun meneteskan air mata yang dicampur dengan 
perasaannya yang sedang sedih. Pada tahap tes akhir, penulis sudah dapat menggunakan 
bahasa yang tidak sederhana lagi tetapi menggunakan majas yang mampu berbicara 
mewakili perasaannya dalam cerita pendek tersebut yaitu majas paradoks diam yang berbicara. 
Bahasa dalam lirik lagu selain sebagai sarana ekspresi juga sebagai bentuk pengungkapan 
maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dapat tercapai karena bahasa lirik yang bersifat 
ekspresif itu dipahami sebagai bagian dari stilistika. 

 
Maksud dan tujuan dalam lagu dapat tercapai karena bahasa lirik yang bersifat 

ekspresif dapat dipahami sebagai bagian dari stilistika. Sumardjo (2001:26) menyatakan 
bahasa dalam sebuah karya sastra mempunyai peran ganda. Bahasa tidak hanya berfungsi 
sebagai alat penyampai gagasan penulis, tetapi juga sebagai alat penyampai perasaan penulis. 
Seorang penulis sering membawakan ceritanya dengan kalimat pendek atau panjang dalam 
penggunaan kalimat sebagai gaya. Aminuddin (2007:73) menyatakan gaya bahasa meliputi 
tiga hal, yaitu (1) pilihan kata dari tiap penulis, (2) tatanan kata dan kalimat, dan (3) nuansa 
makna serta suasana penuturan yang ditampilkan. Ketiga hal tersebut merupakan unsur 
yang penting agar pembaca merasakan apa yang dirasakan pada cerita yang ditulis penulis.  

 
Penulis sudah mampu menuangkan ide dalam bentuk gaya bahasa karena 

menghayati dari lirik lagu yang telah ia dengar sebelumnya. Media lagu yang digunakan 
sebagai media pembelajaran menulis cerita pendek berpengaruh terhadap aspek 
penggunaan pilihan kata dan gaya bahasa yang menarik yang disampaikan oleh penulis, 
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selain itu dalam lagu juga terdapat lirik-lirik yang membangun dan mendukung imajinasi 
siswa. Trimantara (2005:5) mengungkapkan bahasa dalam lirik lagu selain sebagai sarana 
ekspresi juga sebagai bentuk pengungkapan maksud dan tujuan. Lirik lagu merupakan 
ekspresi seseorang dan dalam batinnya tentang suatu hal baik yang sudah dilihat, didengar 
maupun dialami. Lirik lagu memiliki kesamaan dengan sajak tetapi hanya saja dalam lirik 
lagu mempunyai kekhususan tersendiri karena penuangan ide lewat lirik lagu diperkuat 
dengan melodi dan jenis irama yang disesuaikan dengan lirik lagu dan warna penyajiannya. 
Rangsangan untuk siswa dalam menulis cerita pendek dengan bahasa dan pilihan kata yang 
menarik bagi pembaca.  

 
Penggunaan pilihan kata atau diksi bermanfaat untuk membangkitkan daya 

imajinasi sebuah cerita pendek, selain itu pemilihan kata yang menarik akan menambah nilai 
estetis sebuah karangan cerita pendek. Minderop (2013:51) menyatakan gaya bahasa 
mencakup figur bahasa antara lain metafora, hiperbola, dan paradoks. Pada umumnya gaya 
bahasa adalah semacam bahasa yang bermula dari bahasa literal dan tradisional untuk 
menjelaskan orang atau objek. Menggunakan gaya bahasa berguna untuk memaparkan 
secara imajinatif agar menjadi lebih segar dan berkesan. Gaya bahasa tersebut digunakan 
untuk menggambarkan sesuatu yang penting dalam peristiwa tersebut. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan secara umum penelitian 
ini adalah ada pengaruh penggunaan media lagu terhadap kegiatan menulis cerita pendek. 
Simpulan secara khusus sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh penggunaan media lagu 
terhadap pengembangan alur cerita pendek pada aspek pengenalan, timbulnya konflik, 
konflik memuncak, klimaks, dan pemecahan masalah. Kedua, ada pengaruh penggunaan 
media lagu terhadap penentuan tokoh dan penokohan pada aspek pengembangan watak 
tokoh melalui jalan pikiran, pengembangan watak tokoh melalui sikap, dan watak tokoh 
melalui nilai perilaku. Ketiga, ada pengaruh penggunaan media lagu terhadap penggunaan 
gaya bahasa pada aspek bahasa yang digunakan mampu mendukung watak tokoh, 
penggunaan bahasa kias atau majas yang menarik, pemilihan diksi yang sesuai dan menarik, 
dan terdapat dialog yang mendukung keseluruhan isi cerita. 

 
Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan daran sebagai berikut, 

hendaknya guru memanfaatkan media lagu yang memiliki. Pertama, pengembangan alur 
yang jelas, pada tahap pengenalan, pemicu konflik, konflik meningkat, klimaks, dan 
penyelesaian sehingga akan membantu siswa dalam mengembangkan alur cerita pendek 
dengan baik. Kedua, penentuan tokoh dan penokohan secara detail, melalui cara berpikir, 
cara berbicara, tingkah laku, cara mengungkapkan perasaan, dan sikap saat menyelesaikan 
masalah sehingga akan membantu siswa dalam menentukan tokoh dan pemokohan cerita 
pendek yang baik. Ketiga, penggunaan gaya bahasa secara kreatif, gaya bahasa yang 
digunakan mampu mendukung watak tokoh, menggunakan bahasa kias atau majas yang 
menarik, memilih diksi yang sesuai dan menarik, dan terdapat dialog yang mendukung 
keseluruhan isi cerita pendek. 

 
Bagi peneliti lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian sejenis. Peneliti lain bisa melakukan penelitian dengan menggunakan media lagu 
untuk mengetahui kemampuan menulis cerita pendek siswa pada aspek yang lain seperti 
dalam menentukan latar, amanat dan sudut pandang. Disarankan kepada penulis buku ajar 
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bahasa dan sastra Indonesia khususnya pada keterampilan menulis cerita pendek untuk 
menggunakan media lagu sebagai proses latihan secara bertahap dalam pembelajaran 
menulis cerita pendek. 
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Abstrak: Pengembangan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kemasan 
kurikulum 2013, mengarah pada peran bahasa Indonesia sebagai peningkat kapabilitas 
individu dalam berkomunikasi. Arah komunikasi dalam kurikulum ini salah satunya 
diwujudkan melalui pembelajaran debat di jenjang SMA kelas X. Debat yang ingin 
dibentuk dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan sebuah harapan 
agar peserta didik mampu memberikan pendapat tentang isu-isu yang tidak lagi terbatas 
pada permasalan yang berasal dari satu wilayah atau satu etnik, namun sudah harus pada 
taraf antar wilayah atau antarras. Mengingat pemahaman peserta didik terhadap 
kebudayaan antarras sangat diperlukan dalam pengembangan kapabilitas individu generasi 
saat ini. Melalui komunikasi transrasial diharapkan peserta didik mampu memahami dan 
mengungkapkan gagasan melalui debat dengan batas rasial yang mungkin tidak pernah 
mereka lihat secara langsung. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Bahasa Indonesia, Debat, Komunikasi Transrasial 

 
Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, dimensi pengetahuan peserta 

didik tingkat SMA berada dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Dimensi 
pengetahuan tersebut secara mendalam dapat ditafsirkan bahwa isu-isu pembelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA telah diperbolehkan  melintasi budaya atau diluar 
budaya Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas peserta didik 
dalam berkiprah di tingkat internasional. 

Kapabilitas terpenting dalam hal ini harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi 
yang menunjang peserta didik dalam aspek tertentu, yaitu ilmu komunikasi. Menurut 
konsep Daryanto (2014:6) ilmu komunikasi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan 
sosial yang berpusat pada tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan tahapan 
mencipta, menukarkan, dan menginterpretasi sebuah pesan dalam konteks dan tujuan 
tertentu. Keberadaan ilmu komunikasi dapat dipandang dari dua sudut yaitu sebagai 
scientific, dan humanistic. Konteks yang perlu dibatasi dalam hal ini adalah komunikasi 
berperan untuk mengamati individu beserta kebudayaannya, sehingga penekanan ilmu 
komunikasi lebih mengarah pada sudut pandang humanistik. Salah satu wujud komunikasi 
humanistik yaitu berupa komunikasi transrasial. 

Penerapan komunikasi transrasial melalui pembelajaran debat di SMA kelas X 
dianggap penting untuk mendorong kemampuan dan keberanian peserta didik dalam 
berargumentasi terkait pandangan hidup suatu masyarakat dengan latar etnik yang berbeda. 
Hal tersebut dijadikan sebagai modal untuk diterapkan dalam komunikasi transrasial dalam 
kehidupan nyata sesuai dengan tuntutan zaman. Pembelajaran ini juga harus mampu 
menciptakan suasa belajar yang bernar-benar menyajikan ilustrasi tentang perdebatan 
masyarakat yang mewakili etnik tertentu dan mebahas tentang isu-isu kebudayan dalam 
masyarakat ras dan etnik berbasis internasional.   

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan sebuah pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia yang mengarah pada komunikasi transrasial. Penyajian ini dapat 
diwujudkan melalui skenario pembelajaran yang dikemas melalui langkah-langkah 
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pembelajaran tentang komunikasi transrasial melalui praktik debat Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Kajian ini difokuskan untuk pembelajaran di tingkat SMA kelas X. 
 
DEFINISI KOMUNIKASI TRANSRASIAL 

Komunikasi transrasial terbentuk dari adanya sebuah ilmu komunikasi, kebudayaan 
dan komunikasi antarbudaya, sehingga perlu didefinisikan terlebih dahulu konsep-konsep 
tersebut. Menurut konsep Daryanto (2014:6) ilmu komunikasi merupakan salah satu bidang 
ilmu pengetahuan sosial yang berpusat pada tingkah laku manusia dalam berinteraksi 
dengan tahapan mencipta, menukarkan, dan menginterpretasi sebuah pesan dalam konteks 
dan tujuan tertentu. Berdasarkan konsep tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam konteks 
pembelajaran debat ilmu komunikasi dapat diterapkan melalui kegiatan menginterpretasikan 
dan bertukar pendapat terhadap pesan yang terkandung dalam permasalahan debat.  

Berdasarkan konsep Koentjaraningrat (2011:72) kebudayaan merupakan hasil karya 
manusia yang berasal dari pemikirian dan tindakan melalui proses belajar yang diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan terkadang dapat dianggap sebuah sistem dan 
identitas kelompok yang mengikat individu dalam kelompok, sehingga terbentuknya sebuah 
etnik merupakan hasil dari kebudayaan. Isu etnik merupakan topik yang sangat menarik 
untuk dibahas dalam pembelajaran, khusunya untuk kegiatan praktik debat. Selain untuk 
menambah wawasan peserta didik terhadap etnik teretentu, pembalajaran teresebut sebagai 
penyadaran individu atas kehidupan yang majemuk. Artinya individu harus lebih 
menghargai arti dari kehidupan yang majemuk dan heterogen, sehingga meminimalisasi 
adanya konflik antarras.  

Berdasarkan konsep Liliweri (2013:9) terdapat tujuh definisi komunikasi 
anatarbudaya, yaitu: (1) komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai identitas individu 
sebagai pembeda latar belakang kebudayaan; (2) komunikasi antarbudaya merupakan 
pertukaran informasi antarindividu dari kebudayaan yang berbeda; (3) komunikasi 
antarbudaya berupa pesan yang berbentuk informasi atau hiburan dari masing-masing 
individu yang terlibat atas latar kebudayaan yang berbeda; (4) komunikasi antarbudaya 
ditandai dengan adanya pengalihan pesan atau informasi dari individu yang memiliki 
kebudayaan berbeda; (5) komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran makna terhadap 
simbol tertentu dengan latar belakang perbedaan budaya yang dimiliki individu; (6) 
komunikasi antarbudaya merupakan kegiatan pengalihan pesan melalui saluran tertentu dan 
menghasilkan efek tertentu dari kebudayaan yang berbeda; (7) komunikasi antarbudaya 
merupakan proses penyebaran informasi, gagasan atau perasaan yang berasal dari individu 
dengan latar budaya yang berbeda. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahawa 
komunikasi antarbudaya mengarah pada penekanan interaksi yang berwujud pertukaran 
informasi antarindividu dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan tetap 
mempertahankan identitas budaya masing-masing. Komunikasi antarbudaya merupakan 
landasan dasar bagi terselenggaranya komunikasi transrasial dalam pembahasan ini.   

Komunikasi transrasial dalam ranah antropologi dapat diartikan sebagai komunikasi 
yang terjadi antarras. Artinya komunikasi tersebut dilakukan oleh individu-individu dengan 
latar etnik atau ras yang berbeda. Pada komunikasi transrasial landasan etnik atau ras 
dijadikan sebagai perspektif dalam pertukaran pesan atau informasi yang melewati batas 
suatu etnik atau ras dan bersifat internasional. Berdasarkan konsep Liliweri (2011:25) 
komunikasi transrasial memiliki tiga perhatian, yaitu: (1) komunikasi transrasial dicirikan 
dengan adanya pertukaran pesan yang telah dikodifikasi dalam sisitem tertentu untuk 
menghindari adanya konflik antarras; (2) komunikasi transrasial merupakan pemaknaan 
informasi yang didasarkan atas kedekatan sosilogi, antropologi, dan professional antar 
komunikan; (3) komunikasi transrasial akan gagal dilaksanakan ketika anggota komunikan 
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kurang menghargai keberagaman ras. Ketiga perhatian tersebut berasal dari kategori 
komunikasi transrasial yang didasarkan pada, kesamaan kodifikasi, adanya kedekatan 
personal, adanya masalah prespektif, dan keterampilan berkomunikasi.   

Komunikasi transrasial tepat jika diterapkan dalam lingkup pembelajaran tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X. Alasan yang menjadi dasar penerpan komunikasi 
transrasial dalam pembelajran yaitu kegiatan peninjauan kurikulum 2013 untuk SMA kelas 
X. Adanya kesesuaian hubungan antara komunikasi transrasial dengan salah satu materi 
pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 
X yang berkenaan dengan pembelajaran praktik debat. Terdapat enam alasan yang menjadi 
pertimbangan dalam pemanfaatan komunikasi transrasial dalam pembelajaran debat. 
Pertimbangan tersebut meliputi: (1) peserta didik dapat meningkatkan wawasan tentang 
kebudayaan yang malampaui lintas ras atau antarras melalui pemaknaan tentang komunikasi 
transrasial; (2) komunikasi transrasial dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kapabilitas 
peserta didik, khususnya dalam bidang komunikasi lintas ras atau etnik; (3) melalui 
penerapan komunikasi transrasial, peserta didik diarahkan menjadi individu yang berani 
mengeluarkan pendapat didepan umum berkenaan dengan permasalahan kebudayaan diluar 
dari ras atau kebudayaanya; (4) isu-isu tentang transrasial dianggap menarik untuk 
dihadirkan dalam praktik debat sebab isu tersebut merupakan masalah yang memang hadir 
dalam kehidupan peserta didik meskipun adanya keterbatasan waktu dan tempat; (5) 
melalui penerapan komunikasi transrasial dalam pembelajaran debat Bahasa dan Sastra 
Indonesia, peserta didik diarahkan untuk berlatih tata cara berkomunikasi yang baik dalam 
lingkup antarras atau lintas ras; (6) penerapan komunikasi transrasial melalui praktik debat 
dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk lebih menghargai keberagaman ras dan 
sifat masyrakat homogen, sehingga dapat meminimalisir konflik antarras bahkan antar 
etnik. 

 
KOMUNIKASI TRANSRASIAL DALAM PRAKTIK DEBAT 

Penerapan komunikasi transrasial dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
diarahkan untuk praktik debat di SMA kelas X. Pernerapan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk skenario pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut sekenario pembelajaran 
komunikasi transrasial dalam praktik debat Bahasa Indonesia di SMA kelas X. 

 
Skenario Pembelajaran 

 
Nama Sekolah          : Sekolah Menengah Atas (SMA)… 
Mata Pelajaran          : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas/Semester         : X/ Genap 
Alokasi Waktu          : 2 kali pertemuan (4x45 Menit) 
Kompetensi Dasar    : 3.12 Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen 

beberapa  pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi 
dari debat. 
4.12 Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen 
beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk 
menunjukkan esensi dari debat. 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Keterangan 

 
Kegiatan 

Awal 

- Peserta didik berdoa sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai. 

- Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

- Peserta didik menyimak tentang tujuan 

 
20 Menit 

 
Pertemuan 

Kesatu 
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pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

- Guru memberikan teks bacaan isu yang 
mengarah pada permasalahan antarras atau 
antaretnik yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran. 

- Guru memberikan kesempatan peserta didik 
untuk membaca teks yang diberikan guru. 

 
 
 
 
 
 

 
Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

- Guru menggali pemahaman peserta didik 
terhadap teks yang telah dibaca melalui kegiatan 
tanya jawab. 

Elaborasi 

- Guru memberikan penjelasan tentang 
pengertian teks bacaan yang diberikan sekaligus 
menghubungkan dengan topik pembelajaran 
(debat). 

- Guru mempertegas materi yang ada dalam 
debat.  

Konfirmasi 

- Guru melakukan kegiatan Tanya jawab dengan 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dijelaskan.  

 
 
 
 
 

 
 

60 Menit 

 
 
 
 

 
 

 
Pertemuan 

Kesatu 

 
 

Kegiatan 
Penutup 

- Guru bersama peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran. 

- Guru merefleksikan materi pembelajaran dengan 
peristiwa atau permasalahan yang terjadi di 
lingkungan sekitar.  

- Salah seorang peserta didik memimpin berdoa 
untuk mengakhiri pembelajaran. 

 
 

10 Menit 

 
 
Pertemuan 

Kesatu 

 
 
 

 
 
 

Kegiatan 
Awal 

- Peserta didik berdoa sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai. 

- Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

- Peserta didik menyimak tentang tujuan 
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

- Guru memberikan teks bacaan dengan isu yang 
berbeda namun tetap permasalahan rasa tau 
etnis.   

- Peserta didik membaca teks bacaan yang 
diberikan oleh guru. 

- Guru membagi peserta didik menjadi dua 
kelompok (kelompok pro dan kelompok 
kontra).  

- Kelompok satu harus berperan sebagai anggota 
ras tau etnik tertentu (sesuai dngan isu rasa tau 
etnik yang menjadi topik perdebatan). 
Kelompok lainnya sebagai pihak yang kontra 
terhadap permasalahan ras yang dihadapi oleh 
kelompok satu, dan begitu sebaliknya. 

 
 

 
 

 
 

10 Menit 

 
 
 
 

 
 

Pertemuan 
Kedua 

 
 
 
 

Eksplorasi 

- Guru menggali pemahaman peserta didik 
melalui kegiatan tanya jawab terhadap materi 
pembelajaran sebelumnya. 
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Kegiatan 
Inti 

Elaborasi 

- Guru memberikan dua isu atau dua topik 
tentang permaslahan rasa tau etnik yang menjadi 
bahan perdebatan diantara dua kelompok 
(kelompok pro dan kontra). 

- Masing-masing kelompok memahami 
permasalahan rasa tau etnik yang ada menjadi 
topik perdebatan melalui membaca teks yang 
diberikan oleh guru. 

- Kelompok pro yang mewakili suatu rasa tau 
etnik mengutarakan pembelaan terhadap 
permaslahan yang dihadapai oelh kelompk 
rasanya sendiri,  

- Kelompok kontra mengutarakan gagasan, 
komentar, bahkan penolakan terhadap 
pembelaan yang dilakukan kelompok pro diikuti 
oleh alasan yang logis, begitu sebaliknya. 

- Kelompok kontra dan pro melakukan adu 
pendapat dan argumentasi dengan tertib dan 
sopan terkait permasalahan rasa tau etnik yang 
menjadi topik pembelajaran. 

- Guru berperan sebagai pemimpin debat dan 
sebagai penengah. 

Konfirmasi 

- Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan perdebatan yang telah 
berlangsung. 

- Guru memberikan suatu kesimpulan 
pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan 
Kedua 

 
Kegiatan 
Penutup 

- Guru memberikan penyadaran diri atas  
pentingnya sikap saling menghargai dan saling 
membantu terhadap persoalan dan 
permasalahan yang dihadapi oleh rasa atau etnik 
lain. 

- Guru merefleksikan materi pembelajaran dengan 
peristiwa atau permasalahan yang terjadi di 
lingkungan sekitar.  

- Salah seorang peserta didik memimpin berdoa 
untuk mengakhiri pembelajaran. 

 
15 Menit 

 
Pertemuan 

Kedua 

  
ISU-ISU RASIAL ATAU ETNIK SEBAGAI ALTERNATIF TEKS BACAAN  
Isu Permasalahan Etnik Kawasan Nasional (Indonesia) 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat didunia 
berdasarkan Tumoutounews artikel data indonesia. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 ini mencapai 261 juta jiwa. Jawa Barat 
menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Jumlah penduduk 
Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Jawa 
Timur dan Jawa Tengah berada di urutan dua dan tiga, masing-masing dengan 39 dan 34 
juta jiwa. Di peringkat 6, bertengger DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 10 juta lebih. 
Berikut Proyeksi BPS memperkirakan populasi Indonesia pada 2035 akan mencapai 305 
juta jiwa. Populasi masih terkonsentrasi di Jawa tetapi sedikit menurun. Dengan penduduk 
terbanyak keempat didunia tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki beragam 
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kebudayaan dan etnik didalamnya, hal ini tentunya mendapat perhatian khusus bagi 
masyarakat dan pemerintah untuk tetap menjaga kebudayaan yang ada serta menjaga 
keutuhan agar tidak menimbulkan perpecahan. Namun seringkali perbedaan yang ada tidak 
serta merta tidak menimbulkan permasalahan atau konflik. Beragamnya suku, ras, etnis 
serta golongan di Indonesia tentunya akan menghadapi permasalahan seputar hal tersebut. 
Menjaga dengan sikap toleransi rasanya belum cukup untuk menghadapi berkecamuknya 
permasalahan etnik dinegeri ini. Berikut ini disajikan berita tentang isu permasalahan etnik 
kawasan nasional 
 
 

(Perang Suku Di Nduga Papua, 1 Warga Tewas dan 38 Luka-Luka) 
  

 
Chanry Andrew Suripatty 

Sabtu, 1 Juli 2017 - 15:36 WIB 
PAPUA - Perang antar suku di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi 

Papua, yang terjadi selama sepekan sejak 23 Juni 2017, menyebabkan seorang warga tewas 
dan 38 warga terluka. Perang antar suku ini pecah diduga dipicu peperangan sebelumnya 
yang belum diselesaikan pada 2016. Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Piet Reba mengatakan, 
perang suku yang terjadi selama seminggu sejak Minggu 23 Juni 2017 sampai Sabtu 1 Juli 
2017, menyebabkan satu korban tewas dan 38 orang terluka. Perang tersebut dipicu oleh 
perang sebelumnya dan mengakibatkan korban jiwa, namun belum dilakukan pembayaran 
kepala (bayar denda). ―Latar belakang permasalahan dipicu kejadian di Timika pada 2016. 
Ada kasus pembunuhan di Timika dan korban membawa permasalahan ini ke Nduga 
sehingga terjadi perang suku. Padahal Pak Bupati sudah menyatakan ketika ada pertikaian 
(perang), pemerintah tidak bisa bayar (denda) karena tidak ada APBD untuk pembayaran 
denda,‖ jelas AKBP Yan Piet Reba, Sabtu (1/7/2017). Untuk menyelesaikan kasus ini, 
kepolisian mencoba melakukan dialog dan negoisasi dengan kedua belah pihak, namun 
pihak korban yang meninggal dunia tetap ngotot untuk melanjutkan perang. Kepolisian dan 
TNI sejak kemarin terus berupaya menghalau kedua kubu namun tidak diindahkan. ―Kami 
terpaksa harus ambil tindakan tegas, satu pihak sudah diamankan agar tidak lagi berperang. 
Namun, pihak yang korban masih menuntut sampai pukul 12.00 WITA dan sudah kami 
bubarkan dan kembali ke rumah masing-masing,‖ kata Reba. Saat ini situasi kamtibmas di 
Kota Keneyam, ibu kota Kabupaten Ndugam, sudah aman kondusif. Namun pelayanan 
ekonomi dan pusat pemerintahan masih lumpuh. ―Banyak warga yang mengungsi ke luar 
Nduga, mereka mengungsi ke Timika lewat Asmat menggunakan Longboat dan yang ke 
Wamena menggunakan pesawat,‖ ujarnya. 

https://index.sindonews.com/blog/2441/chanry-andrew-suripatty
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Isu Permasalahan Etnik Kawasan Regional (Asia) 
Permasalahan etnis memang seringkali menjadi hal yang serius karena melibatkan 

kelompok sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan juga 
beragam mulai dari benturan budaya, kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Etnik sendiri 
memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan hal ini harus 
mendapat perhatian tersendiri tidak hanya dari masyarakat namun juga dari pemerintah 
sehingga jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan etnis dapat segera 
ditindaklanjuti. Berkaitan dengan permasalahan etnis dikawasan multi kultural seperti Asia 
yang memiliki beragam kebudayaan dan sebagian besar negara berkembang. 

 
(Korban 130 Orang, Muslim Rohingya Dibantai Besar-besaran) 

 
 
Muhaimin 
Jum'at, 1 September 2017 - 08:15 WIB 

YANGON - Sebuah laporan dari para aktivis menyebut pasukan keamanan 
Myanmar dan para perwira Buddha melakukan pembantaian etnis Muslim Rohingya secara 
besar-besaran dalam sepekan. Dalam laporan disebutkan, sekitar 130 orang, termasuk 
wanita dan anak-anak Rohingya dibunuh. Pembantaian massal seperti 
dilaporkan ABC Jumat (1/9/2017) dengan mengutip dua sumber terpisah, terjadi di Desa 
Chut Pyin, dekat Kota Rathedaung, Myanmar barat. ‖Sejauh ini laporan menurut saya 
cukup kredibel menyebutkan sekitar 130 orang termasuk wanita dan anak-anak terbunuh,‖ 
kata Chris Lewa, Direktur The Arakan Project, lembaga kemanusiaan yang bekerja dengan 
komunitas Rohingya. "Itu terjadi pada hari Minggu ketika pasukan keamanan tiba-tiba 
mengepung seluruh wilayah, bersama dengan penduduk desa Rakhine, sepertinya ini adalah 
pembantaian besar-besaran di Rathedaung,‖ kata Lewa. Kekerasan terbaru pecah di 
Rakhine pada Kamis malam atau Jumat dini hari pekan lalu ketika sebuah kelompok 
gerilyawan menyerang pos-pos polisi yang menewaskan 12 petugas. Kelompok Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dengan 
dalih sebagai sikap pembelaan terhadap warga Rohingya. Pasukan keamanan Myanmar 
mengatakan bahwa mereka telah membunuh setidaknya 80 militan. Tapi, ada laporan 
tentang pembunuhan dan pembakaran desa-desa secara meluas di Rakhine, Myanmar. 
Sebuah video yang diterima ABC dari pemantau hak asasi manusia menunjukkan Desa 
Chut Pyin dibakar da nada kuburan yang baru digali berisi jasad orang-orang yang dibunuh. 

https://index.sindonews.com/blog/2086/muhaimin
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‖Di sinilah mayat-mayat dari Desa Chut Pyin dikuburkan, mereka mengubur 10-20 mayat, 
meletakkan dua sampai tiga mayat di setiap lubang,‖ kata seorang pria tidak dikenal di video 
tersebut. Kuburan tersebut diduga digali pada hari Minggu malam di Desa Ah Htet Nan 
Yar, sebelah selatan Chut Pyin. Kuburan itu berisi banyak mayat yang diduga dibakar 
pasukan keamanan Myanmar. ‖Sejauh ini mereka telah mencatat sekitar 135 nama di daftar 
kematian (di desa),‖ lanjut pria yang memberikan kesaksian dalam video tersebut. 

 
Isu Permasalahan Etnik Kawasan Internasional 

(Konflik Antar Etnis Pecah di Afrika Tengah, 16 Orang Tewas) 

 
 
Kamis, 24 November 2016 10:08 WIB 
TRIBUNNEWS.COM, BANGUI 

Republik Afrika Tengah  kembali diguncang konflik mematikan yang menyebabkan 
sedikitnya 16 orang dalam bentrokan senjata terbaru. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada Rabu (23/12/2016) melaporkan, rivalitas kelompok bersenjata di CAR semakin tidak 
terkendali. Organisasi negara-negara di dunia itu memperingatkan, telah terjadi 
―pembantaian menargetkan‖ kelompok etnis Fulani oleh kelompok bersenjata dari etnis 
lainnya. ―Sudah ada setidaknya 16 orang terkonfirmasi tewas dan ribuan orang lagi 
kehilangan tempat tinggal,‖ kata Vladimir Monteiro, juru bicara pasukan perdamaian PBB 
di CAR (MINUSCA). Kekerasan terbaru pecah pada Senin (21/11/2016) dan berlangsung 
hingga Rabu (23/11/2016) sebagaimana dilaporkan Agence France-Presse, Kamis 
(24/11/2016). Pertikaian terjadi antara faksi-faksi yang saling bersaing dari kelompok bekas 
pemberontak Muslim ―Seleka‖ di kota Bria, 400 km di timur laut Bangui, ibu kota CAR. 
MINUSCA pada Selasa mengatakan, salah satu markasnya telah dibakar selama bentrokan 
pada Senin, sebelum pasukan perdamaian itu memukul mundur penyerang. Pasukan 
MINUSCA pun langsung mengumumkan perkuatan bala bantuan ke markas yang diserang 
demi melindungi sekitar 5.000 warga sipil yang mencari perlindungan ke markas tersebut. 
Pertikaian bersenjata terbaru pecah antara Front Rakyat untuk Renaisans CAR (FPRC) dan 
Uni Perdamaian Afrika Tengah (UPC), pecahan Seleka. 
Kedua faksi berjuang untuk merebut pengendalian atas pajak yang selama ini dipungut dari 
para penggembala Fulani selama musim migrasi saat ini. Lambert Lissane, seorang pejabat 
senior FPRC, mengatakan, kelompoknya dan bekas kelompok bersenjata Seleka lainnya 
telah bernegosiasi dengan pemerintah. Namun, pemimpin UPC Ali Darass tidak terlibat 
dalam proses negosiasi terkait upaya mengendalikan pajak dari kaum Fulani. Pemerintah 
berusaha untuk mempertemukan 14 kelompok bersenjata di bawah kesepakatan perlucutan 

http://www.tribunnews.com/tag/afrika-tengah
http://www.tribunnews.com/tag/konflik
http://www.tribunnews.com/tag/afrika-tengah
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senjata untuk mengkonsolidasikan perdamaian di negara bekas koloni Perancis itu. Sebagai 
salah satu negara termiskin di dunia, CAR sedang berjuang untuk keluar dari perang 
saudara yang meletus pada tahun 2013 setelah penggulingan Presiden Francois Bozize, 
seorang Kristen, oleh koalisi pemberontak Muslim, Seleka. Kudeta terhadap Bozize telah 
menyebabkan lahirnya kelompok main hakim sendiri, yakni unit "anti-Balaka" dari 
mayoritas Kristen, yang lalu menargetkan Seleka. 
 
PENUTUP 

Terdapat enam pertimbangan bahwa komunikasi transrasial tepat jika diterapkan 
dalam lingkup pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X. Pertimbangan 
tersebut meliputi: (1) peserta didik dapat meningkatkan wawasan tentang kebudayaan yang 
malampaui lintas ras atau antarras melalui pemaknaan tentang komunikasi transrasial; (2) 
komunikasi transrasial dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kapabilitas peserta didik, 
khususnya dalam bidang komunikasi lintas ras atau etnik; (3) melalui penerapan komunikasi 
transrasial, peserta didik diarahkan menjadi individu yang berani mengeluarkan pendapat 
didepan umum berkenaan dengan permasalahan kebudayaan diluar dari ras atau 
kebudayaanya; (4) isu-isu tentang transrasial dianggap menarik untuk dihadirkan dalam 
praktik debat sebab isu tersebut merupakan masalah yang memang hadir dalam kehidupan 
peserta didik meskipun adanya keterbatasan waktu dan tempat; (5) melalui penerapan 
komunikasi transrasial dalam pembelajaran debat Bahasa dan Sastra Indonesia, peserta 
didik diarahkan untuk berlatih tata cara berkomunikasi yang baik dalam lingkup antarras 
atau lintas ras; (6) penerapan komunikasi transrasial melalui praktik debat dapat 
menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk lebih menghargai keberagaman ras dan sifat 
masyrakat homogen, sehingga dapat meminimalisasi konflik antarras bahkan antar etnik. 
Penerapan komunikasi transrasial dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
diwujudkan dalam bentuk skenario pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X 
semester genap. Pembelajaran ini mengacu pada kompetensi dasar, 3.12 Menghubungkan 
permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen beberapa  pihak dan simpulan dari debat 
untuk menemukan esensi dari debat. 4.12 Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut pandang 
dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan 
esensi dari debat. Teks bacaan yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini meliputi 
permasalahan tentang ras, suku, dan etnik di kawasan nasional, regional, dan internasional. 
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ABSTRAK: Membaca adalah salah satu keterampilan dasar yang berkaitan penting dalam 
manusia berbahasa. Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan 
memperoleh pesan atau memahami makna dari bacaan. Membaca merupakan interaksi 
pembaca dan penulis. Komunikasi antara pembaca dan penulis akan semakin baik jika 
pembaca mempunyai keterampilan membaca yang lebih baik. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berbagai informasi penting disampaikan melalui bahasa tulis. 
Agar dapat mengikuti perkembangan-perkembangan zaman tersebut, maka diperlukan 
keterampilan membaca. Di sekolah, pembelajaran membaca perlu difokuskan pada aspek 
kemampuan membaca. Oleh sebab itu, siswa perlu dilatih secara intensif untuk memahami isi 
bacaan. Hal ini bukan berarti siswa menghafal isi bacaan tersebut, melainkan memahami isi 
bacaan. Guru dapat mencapai tujuan pembelajaran kemampuan membaca dengan 
menumbuhkan minat siswa pada membaca. Rendahnya minat baca khususnya siswa sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia saat ini.  Dalam hal ini, peran 
guru sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca siswa. Guru bahasa 
Indonesia sebaiknya mengajarkan kepada siswa tentang strategi, metode, dan teknik 
membaca yang baik, sehingga siswa mampu memahami isi bacaan. Metode pembelajaran 
yang digunakan dalam kegiatan belajar adalah metode P2R (Preview, Read, Review). Metode 
P2R (Preview, Read, Review) ini dapat membantu siswa dalam mengatasi mengukur kemampuan 
membaca siswa dan membantu siswa yang daya ingatnya kurang memahami bacaan yang 
dibacanya dengan langkah-langkah membaca. 

 
Kata kunci: Kemampuan membaca siswa, metode P2R. 

 
Membaca adalah salah satu keterampilan dasar manusia dalam berbahasa. Membaca 

merupakan kegiatan interaksi antara pembaca dan penulis secara tidak langsung dan bersifat 
komunikatif. Komunikasi antara pembaca dan penulis akan semakin baik jika pembaca 
mempunyai keterampilan membaca yang lebih baik. Melihat dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berbagai informasi penting disampaikan melalui bahasa tulis 
yang berupa buku-buku, majalah, maupun surat kabar, dan yang dimuat pada teknologi 
komunikasi. Agar dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut, maka diperlukan 
keterampilan membaca. Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan 
memperoleh informasi melaui pesan atau bacaan. Banyak manfaat yang diperoleh dari 
membaca. Dengan membaca dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan, menambah 
informasi diri sendiri, dan meningkatkan pengetahuan serta menambah ide. 

Hal ini sangat penting untuk dunia pendidikan. Far (1984 dalam Dalman, 2013) 
mengemukakan:―reading is the heart of education‖. 
Artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini orang yang sering 
membaca, pendidikannya akan maju dan memiliki wawasan yang luas.  
Jadi membaca memiliki manfaat penting terutama untuk siswa. Di sekolah pembelajaran 
membaca perlu difokuskan pada aspek kemampuan membaca siswa, oleh sebab itu siswa 
perlu dilatih secara intensif untuk memahami isi bacaan.hal ini bukan berarti siswa 
menghafal isi bacaan tersebut, melainkan memahami isi bacaan. Melihat sekarang 
rendahnya minat baca khususnya siswa sangat berpengaruh pada sumber daya manusia, hal 
ini karena kurangnya pendukung yang dapat mempengaruhi minat baca siswa. Dengan 
demikian peran guru sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca siswa, 
terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
Tema: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kehidupan  

Malang, 4 November 2017 

509 | Diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra UM 

 

tujuan membaca agar siswa mampu memahami pesan-pesan komunikasi yang disampaikan 
bahasa tulis secara cermat, tepat, cepat, kritis, dan kreatif. Kecermatan dan kecepatan dalam 
kemampuan membaca merupakan hal terpenting dalam memahami isi bacaan. Untuk 
pembelajaraan bahasa Indonesia, tidak terikat pada bahan ajar melalui buku paket tertentu, 
bahan bacaan yang dikonsumsi dapat berupa artikel, karya ilmiah, cerpen, novel, dan lain-
lain.  

Guru bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam proses pembelajaran terutama 
kemampuan membaca siswa dengan membantu siswa dalam melatih kemampuan 
membacanya salah satunya melalui metode P2R (Preview, Read, Review) yaitu metode yang 
dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami isi bacaan yang berpengaruh pada 
kemampuan membaca siswa.  

Oleh karena itu, membaca sangat penting bagi dunia pendidikan terutama pada 
pembelajaran bahasa Indonesia, tidak hanya di sekolah membaca dilakukan, tetapi di dalam 
kehidupan sehari-hari membaca sangat penting manfaatnya. Tetapi dilihat dari kedudukan 
anak di  Indonesia masih cenderung rendah kurangnya dalam minat membaca, sehingga 
terutama dari keterampilan membaca. Melalui artikel ini, dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia, guru dapat mengatasinya dengan bagaimana mencapai tujuan pembelajaran 
kemampuan membaca siswa, membantu siswa dalam menumbuhkan minat baca melalui 
mengasah kemampuan membaca siswa dengan mengajarkan kepada siswa tentang strategi, 
metode, dan teknik-teknik membaca yang baik. 

 
Hakikat Membaca 

Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis 
dalam teks. Pembaca perlu menguasai bahasa yang dipergunakan. Hal ini berarti membaca 
merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Pada dasarnya, membaca 
merupakan suatu proses. Burn, Roe, & Ross (dalam Damaianti, 2003) memasukkan proses 
membaca ke dalam kegiatan membaca. Proses membaca adalah tindakan atau kegiatan 
membaca, sedangkan produk membaca adalah komunikasi pikiran dan perasaan penulis 
pada pembaca. Dalam kegiatan membaca, pembaca harus dapat: 1) mengamati lambang 
yang disajikan dalam teks, 2) menafsirkan lambang atau kata, 3) menghubungkan kata 
dengan pengalaman langsung untuk memberi makna terhadap kata tersebut, 4) membuat 
inferensi (kesimpulan) dan mengevaluasi materi bacaan, 5) mengingat yang dipelajari pada 
masa lalu dan menggabungkan ide-ide baru dan fakta-fakta dengan isi teks, 6) mengetahui 
hubungan antara lambang dan bunyi, serta antarkata yang dinyatakan di dalam teks, dan 7) 
membagi perhatian dan sikap pribadi pembaca yang berpengaruh terhadap proses 
membaca (Harjasujana dan Damaianti, 2003: 40). 

Membaca meliputi proses atau kegiatan memberikan reaksi kritis-kreatif terhadap 
bacaan dalam menemukan nilai, fungsi, dan hubungan isi bacaan itu dengan suatu masalah 
kehidupan yang lebih luas serta dampak dari masalah yang dipaparkan pengarang. Proses 
berpikir kritis, evaluasi, dan kreatif dalam membaca ini merupakan proses pengenalan 
makna dan pemahaman makna mewujudkan kesatuan proses membaca. 

Menurut Gorys Keraf (1996: 24), membaca adalah suatu proses yang kompleks 
meliputi kegiatan yang bersifat fisik dan mental. Membaca juga dapat diartikan sebagai 
proses pemberian makna simbol-simbol visual. 

Menurut Soedarso (1996: 4), membaca adalah tidak hanya sekadar membunyikan 
lambang-lambang bunyi bahasa yang tertulis. Membaca adalah aktivitas yang kompleks 
yang mengarahkan sejumlah besar tindakan yang berbeda-beda. Rusyana (1984: 140) 
mengartikan membaca sebagai suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam 
penampilannya secara tertulis untuk memeroleh informasi darinya. Menurut Anderson 
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(1972: 209-210) menjelaskan, bahwa membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 
pembacaan sandi (a recording and decoding process).  

Berdasarkan beberapa definisi tentang membaca disampaikan, membaca adalah 
proses perubahan bentuk lambang/tanda/tulisan menjadi wujud bunyi yang bermakna. 
Oleh sebab itu, kegiatan membaca ini sangat ditentukan oleh kegiatan fisik dan mental yang 
menuntut seseorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan 
kritis sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri, agar pembaca dapat menemukan makna 
tulisan dan memeroleh informasi yang dibutuhkan.  

 
 

Tujuan Membaca 
Pada dasarnya tujuan utama membaca adalah mencari serta memeroleh pesan atau 

memahami makna melalui bacaan. Tujuan membaca menurut Nurhadi (1987) adalah 
sebagai berikut. 
1. Untuk memeroleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.  
2. Untuk menangkap garis besar isi bacaan. 
3. Untuk memeroleh kesenangan. 
4. Menikmati sebuah karya seperti membaca karya sastra. 
5. Untuk mengisi waktu luang. 
6. Untuk mencari keterangan seperti istilah, orang dan tempat. 
7. Ingin mengetahui peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. 

Tujuan membaca juga akan berpengaruh kepada jenis bacaan yang dipilih, misalnya, 
fiksi atau nonfiksi. Menurut Anderson (2003), ada tujuh macam tujuan dari kegiatan 
membaca, yaitu: 
1. membaca untuk memeroleh fakta dan perincian. 
2. membaca untuk memeroleh ide-ide utama. 
3. membaca untuk mengetahui urutan/susunan struktur karangan. 
4. membaca untuk menyimpulkan. 
5.  membaca untuk mengelompokkan/mengklasifikasikan. 
6.  membaca untuk menilai, mengevaluasi. 
7.  membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan.  
 
 
 
Jenis-Jenis Membaca 

Kegiatan membaca dilakukan untuk menyerap informasi yang diinginkan melalui 
berbagai strategi membaca. Berdasarkan jenisnya membaca memiliki dua jenis membaca, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang mengeluarkan suara atau kegiatan 
melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras (Dalman, 2010: 
23). Membaca nyaring bertujuan agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang 
tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus 
melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi yang tepat dan jelas. 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, 
murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk 
menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang (Tarigan, 
1982: 23). 
2. Membaca dalam Hati 
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Membaca dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa 
gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau 
menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan 
membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Membaca dalam 
hati hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. 
Latihan-latihan pada membaca dalam hati haruslah dimulai sejak dini sehingga anak-anak 
sudah dapat membaca sendiri, dan pada tahap ini anak hendaknya dilengkapi bahan bacaan 
tambahan yang penekanannya diarahkan pada keterampilan menguasai isi bacaan dan 
memeroleh serta memahami ide-ide dengan usahanya sendiri (Tarigan, 1994; 30). 
Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa membaca dalam hati adalah kegiatan 
membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. 

Membaca dalam hati meliputi dua aspek yaitu membaca ekstensif dan membaca 
intensif. 

 
1. Membaca Ekstensif  

Membaca ekstensif adalah tahapan awal di mana pembaca dituntut untuk bisa 
menyurvei atau menilai dengan membaca sekilas maupun dangkal. Membaca ekstensif 
berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang 
sesingkat mungkin.  
2. Membaca Intensif  

Membaca intensif merupakan tahapan lanjutan untuk dapat memahami konteks 
bahasa yang digunakan dalam penulisan. Membaca intensif adalah studi saksama, telaah, 
teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas 
yang pendek kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola 
kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dan diskusi umum merupakan bagian dan teknik 
membaca intensif  (Tarigan, 1994: 36). 
 
Metode P2R (Preview, Read, Review) 

Metode P2R adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 
pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan harus sesuai 
dengan materi yang akan disampaikan. 

Ada beberapa metode membaca yang dapat digunakan yaitu metode SQ3R dan P2R. 
Metode SQ3R merupakan proses membaca yang terdiri dari lima langkah (Survey, Qusetion, 
Read, Recite, Review), sedangkan metode P2R terdiri dari 3 tahap (Preview, Read, Review). 
Dalam memperlancar proses membaca harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan 
pengalaman, kemampuan berbahasa, dan pengetahuan tentang teknik membaca (Nurhadi, 
1087: 123). 

Metode P2R merupakan metode membaca yang tediri atas tahap Preview, Read, Review 
yang biasa digunakan sebagian pembaca cepat dan efisien (Gordon dalam Haryadi 2006:79). 
Metode P2R ini dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan membaca dan 
membantu siswa yang daya ingatnya kurang memahami bacaan yang dibaca dengan 
langkah-langkah membaca. Metode P2R cukup sederhana, serta dapat digunakan sesuai 
dengan situasinya.  
Penjelasan tiga tahap dalam metode ini sebagai berikut. 

 Preview 
Preview adalah membaca sepintas untuk mengetahui struktur bacaan, pokok-pokok 

pikiran relevansi dan sebagainya. Pada tahap ini pembaca melakukan pengenalan terhadap 
bacaan mengenai hal-hal yang pokok. Setelah itu pembaca memutuskan apakah perlu ke 
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tahap selanjutnya (read). Jika memang sudah tahu tentang bacaan, pembaca boleh saja 
menganggap tidak perlu membaca. Jika belum tahu, pembaca melakukan tahap berikutnya. 

 Read 
Read adalah membaca secepat mungkin sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan 

sesuai dengan tingkat kesulitan membaca. Tujuan umum adalah mencari informasi yang ada 
dalam bacaan. Informasi yang bersifat pokok atau inti dan bisa juga yang bersifat tidak inti 
atau penjelas. Jika hanya ingin mengetahui informasi yang pokok, pembaca bisa dengan 
hanya membaca sekilas (skimming) sehingga waktu yang dibutuhkan singkat. Namun jika 
ingin mengetahui semua informasi yang ada di dalam bacaan, pembaca harus membaca 
dengan teliti. Walaupun membaca teliti, usahakan membaca secepat mungkin. Pada tahap 
membaca ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1) jangan membuat catatan-catatan. 
Ini akan memperlambat dalam membaca. Selain itu juga berbahaya, catatan itu bisa hanya 
menjadi kutipan kata-kata penulisannya saja. 2) jangan membuat tanda-tanda seperti garis 
bawah pada kata maupun frase tertentu. Kecepatan membaca juga bergantung pada bacaan. 
Bacaan yang bersifat ilmiah memerlukan waktu baca yang lebih lama dibandingkan bacaan 
yang populer. Oleh sebab itu, pada tahap read harus mampu berkonsentrasi atau fokus 
dalam menemukan gagasan utama atau ide pokok serta mengetahui yang penting membaca 
teks. 

 Review 
Review adalah membaca sepintas lalu untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan 

dan untuk memperkuat ingatan terhadap pokok-pokok pikiran yang telah didapat dari 
tahap read. Pada tahap ini pembaca membaca bacaan seperlunya saja seperti pada preview, 
yang berbeda adalah tujuannya, jika preview untuk mengenal bacaan sedangkan review untuk 
memantapkan kembali apa yang telah dipahami dan untuk mengecek apakah bacaan sudah 
dibaca sesuai tujuan. 

Maksud dari review ini adalah mengulangi kembali setelah membaca teks tersebut. Di 
sini membaca dengan kecepatan tinggi khususnya membaca hal-hal penting yang 
dibutuhkan. Melalui kegiatan review meninjau kembali apa yang sudah dibaca, pembaca 
bukan sekadar harus merasa yakin bahwa apa yang dibacanya itu telah dikuasai dan 
dipahaminya, melainkan juga merenungkan dan memikirkan tingkat penerimaan gagasan 
penulisnya. 

Tahap review sangat penting dilakukan dalam membaca ekstensif, karena setelah 
selesai membaca keseluruhan dari apa yang dibaca, perlu mengulangi untuk menemukan 
pokok-pokok penting yang sudah dibaca yang perlu untuk diingat kembali. Tahap ini selain 
membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman juga untuk mendapatkan hal-hal 
penting yang barangkali terlewati. Oleh sebab itu, setelah pembaca menyelesaikan tahap 
review pembaca perlu menulis kembali hal-hal penting dari hasil yang sudah dibaca. 

Berdasarkan pendapat Gordon metode membaca P2R dapat disimpulkan bahwa 
dalam metode membaca P2R ada tiga tahapan Priview, Read, Review. Ketiga tahapan itu 
saling berkaitan apabila diterapkan dalam kegiatan membaca. Khususnya membantu dalam 
kemampuan membaca. Dengan metode P2R membantu pembaca untuk memperkuat 
pemahamannya terhadap informasi yang sudah dibaca melalui kegiatan pembelajaran 
bahasa Indonesia.  

Metode P2R berperan sebagai metode membaca yang lebih mudah pada kemampuan 
membaca melalui pemahaman dalam membaca. Metode P2R dapat membantu siswa untuk 
lebih cepat dan efektif dalam memahami bacaan, sehingga siswa tidak merasa kesulitan 
serta dapat meningkatkan kemampuan dan minat siswa dalam membaca terutama pada 
pembelajaran bahasa Indonesia.  
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Kesimpulan 
Membaca merupakan salah satu dari keterampilan dasar berbahasa yang digunakan 

dalam berkomunikasi pada bahasa tulis. Membaca meliputi proses reseptif adanya proses 
berpikit secara cepat, cermat, tepat, kritis, dan kreatif yang membutuhkan pemahaman. 
Membaca adalah proses interaksi antara pembaca dan penulis yang bersifat komunikatif. 
Komuikasi pembaca dan penulis akan semakin baik jika pembaca mempunyai keterampilan 
membaca. Melihat dari perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi banyak 
informasi yang disampaikan melalui bahasa tulis, sehingga untuk mengikuti perkembangan 
zaman tersebut diperlukan keterampilan membaca. Tujuan membaca untuk memperoleh 
pesan-pesan atau informasi. Dengan membaca banyak informasi, pengetahuan, dan ide 
yang diperoleh. Dalam dunia pendidikan sangat penting, karena dengan membaca 
membuka wawasan dan pengetahuan yang luas. Di sekolah difokuskan bagaimana 
kemampuan membaca siswa dari siswa memhami isi bacaan, melihat rendahnya minat 
membaca siswa. Guru sangat berperan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan metode P2R dapat membantu siswa mudah dalam memahami isi bacaan serta 
meningkatkan kemampuan membaca yang baik. 

Membaca sangat penting dalam hidup bermasyarakat yang komunikatif, tidak hanya 
melalui bahasa lisan, tetapi juga melalui bahasa tulis. Dengan perkembangan zaman banyak 
hal informasi yang diperoleh tidak hanya secara lisan tetapi secara tulisan. Memperkaya ilmu 
pengetahuan, wawasan, serta ide membaca sangat diperlukan terutama keterampilan 
membaca. Pada dunia pendidikan sangat berperan penting terutama untuk siswa agar lebih 
menumbuhkan minta membaca serta meningkatkan kemampuan membaca pada proses 
pembelajaran. 

Guru sebagai pendidik juga berperan penting untuk membantu siswa mengatasi 
kesulitan memahami isi bacaan. Guru dapat menggunakan strategi atau metode, teknik-
teknik membaca yang baik. Memilih metode P2R yang lebih memudahkan siswa dalam 
melakukan strategi memahami isi bacaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
membaca serta menumbuhkan minat membaca siswa terutama pada pembelajaran bahasa 
Indonesia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Abatrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keterbacaan buku teks kelas X SMA 
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 edisi 
implementasi 2016. Teknik mengukur keterbacaan teks dengan tugas asosiasi kata. Pertama, 
pengumpulan data dilakukan dengan memberi lembar tugas asosiasi kata yang berisi kata atau 
frasa tentang topik dengan jumlah dua belas. Kedua, setiap jawaban peserta didik yang sesuai 
dengan isi teks diberi poin satu. Ketiga, jumlah poin dipersentasekan. Keempat, hasil persentase 
menjadi acuan tingkat keterbacaan berdasarkan kriteria tabel tingkat keterbacaan yang 
ditunjukkan pada tabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks kelas X dapat 
dikatakan terbaca oleh siswa SMP kelas X bila siswa mencapai tingkat penguasaan 
keterbacaan 75% atau lebih, maka siswa dapat dikatakan menguasai buku teks tersebut dan 
menjawab benar sekurang-kurangnya 30 butir soal. 

 
Kata kunci: keterbacaan, buku teks, tes asosiasi kata 

 
 
PENDAHULUAN 

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 
kegiatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik. Kegiatan ini berlangsung 
dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik 
antara guru dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses 
belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai arti yang luas, yaitu 
interaksi edukatif. Inti dari interaksi edukatif tidak hanya penyampaian pesan berupa materi 
pelajaran, tetapi juga penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik. Guru dapat 
menyampaikan pelajaran dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang 
disesuaikan dengan situasi kelas dan kurikulum. Proses penyampaian pelajaran tidak bisa 
terlepas dari fungsi buku teks pelajaran.  

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku 
standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan 
instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah 
dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 
menunjang suatu program pengajaran (Tarigan dan Tarigan, 1986: 13). Berdasarkan 
pendapat tersebut, buku teks digunakan untuk mata pelajaran tertentu.  

Berdasarkan penjelasan di awal, dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan 
sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis oleh pakar dalam bidang ilmu masing-
masing. Buku teks berisi materi pelajaran tertentu yang telah memenuhi indikator sesuai 
dengan kurikulum yang telah ditentukan. Buku teks sebagai pegangan pendidik dan 
digunakan sebagai alat bantu peserta didik dalam memahami materi belajar dalam 
pembelajaran. 

Melihat peranan penting buku teks terhadap penyampaian materi, ide, gagasan, 
penanaman sikap kepada peserta didik, maka teks di dalam buku teks harus mewakili 
tingkat kelas peserta didik. Terdapat instrumen untuk mengidentifikasi buku agar buku teks 
dapat digunakan. Instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi buku 
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dibuat berdasarkan aspek-aspek standar penilaian 
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buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia (BSI) yaitu: a) materi, b) penyajian, c) bahasa 
dan keterbacaan, d) grafika (pusat perbukuan nasional, 2003: 2).  

Dari permasalahan di atas peneliti mengambil langkah dengan menganalisis tingkat 
keterbacaan teks di dalam buku teks kelas X sekolah menengah atas. Aspek yang digunakan 
dalam penelitian ini berfokus pada aspek keterbacaan. Aspek yang diutamakan adalah aspek 
keterbacaan yang ditunjang dengan aspek kebahasaan yang sebelumnya jarang digunakan 
dalam penelitian lain. 

Penelitian keterbacaan ini diarahkan pada keterbacaan teks-teks yang terdapat di 
dalam buku teks pelajaran peserta didik kurikulum 2013 kelas X. Menurut Harjasujana dan 
Mulyati (1996: 108), perkiraan-perkiraan tentang tingkat kemampuan membaca sangat 
berguna, terutama untuk pemilihan buku-buku teks atau bahan bacaan lain. Tingkat 
keterbacaan teks berpengaruh terhadap keberhasilan penguasaan keterampilan membaca 
peserta didik. Oleh karena itu, mengetahui tingkat keterbacaan sebuah teks menjadi sangat 
penting. Objek dari penelitian ini adalah buku teks pelajaran peserta didik kelas X SMA. 
Buku teks yang diteliti adalah buku teks yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun 2013 edisi implementasi 2016. 
 
KETERBACAAN 

Keterbacaan dalam arti luas adalah keseluruhan (termasuk interaksi) unsur di dalam 
suatu bahan cetak yang mempengaruhi keberhasilan yang dicapai oleh sekelompok 
pembaca dengan bahan tersebut. Keberhasilan berarti bahwa kelompok pembaca itu 
memahami teks lalu membacanya dengan kecepatan yang optimal dan menganggap teks itu 
menarik. 

Definisi di atas memberikan tekanan pada tiga aspek proses membaca. Ketiga aspek 
tersebut yaitu pemahaman, kefasihan, dan minat. Ketiganya berinteraksi dalam menentukan 
keterbacaan. Pertimbangan yang paling penting dalam pemilihan bahan pengajaran 
membaca ialah faktor keterbacaan. Tingkat keterbacaan atau tingkat kesukaran baca harus 
sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang dihadapi. Keterbacaan untuk pemula 
tentu akan berbeda dengan tingkat keterbacaan untuk tingkat yang lebih tinggi. 

Setiap teks mempunyai tingkat keterbacaan. Keterbacaan teks dapat digolongkan ke 
dalam tingkat tertentu, yaitu: 1) tingkat baca bebas; 2) tingkat baca instruksional; dan 3) 
tingkat baca frustasi. Bila suatu teks dapat dibaca tanpa bantuan dan bimbingan, teks 
tersebut termasuk golongan tingkat baca bebas. Jika teks dapat dibaca hanya dengan 
bimbingan, teks tersebut termasuk golongan tingkat baca bebas. Jika teks dapat dibaca 
hanya dengan bimbingan, teks tersebut termasuk golongan tingkat baca instruksional. Akan 
tetapi bila suatu teks masih tidak dapat dibaca meski dengan bantuan maka teks tersebut 
masuk ke tingkat baca frustasi. 

Berdasarkan pengertian keterbacaan dalam tingkat tertentu, diketahui buku ajar 
digolongkan ke dalam tingkat baca instruksional. Buku teks digolongkan ke dalam tingkat 
intruksional karena penggunaannya masih membutuhkan bimbingan guru. . 

Banyak faktor yang membuat pengajaran bisa berhasil. Salah satu faktor yang penting 
dan harus diperhatikan guru adalah faktor bahan bacaan. Apakah bahan bacaan tersebut 
cocok digunakan peserta didik tertentu atau tidak? Dengan kata lain, apakah tingkat 
keterbacaan bahan bacaan yang digunakan cocok dengan tingkatan peserta didik atau tidak? 
Keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan 
tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca seseorang. 

Keterbacaan merupakan alih bahasa dari ―Readability‖ yang merupakan turunan dari 
―Readable‖, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan adalah hal atau ihwal terbaca-
tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan 
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tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat 
pembaca tertentu. Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai-tidaknya suatu bacaan 
bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan wacananya. Setelah 
melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, orang akan dapat mengetahui 
kecocokan materi bacaan tersebut untuk peringkat kelas tertentu. 

Pengetahuan awal pembaca berpengaruh terhadap kemampuan pembaca memahami 
teks yang dibaca. Hal tesebut juga dinyatakan oleh Adams dkk. Mereka berkata bahwa 
―World khowledge plays an important role in reading comprehension.‖ (Dunia pengetahuan 
memainkan peran penting dalam pemahaman membaca (Zakulak dan Samuels, 1988: 128). 

Memahami isi bacaan, pengetahuan pembaca berperan penting. Jika dikaitkan dengan 
penelitian ini, pengetahuan peserta didik kelas X tentang topik teks mampu membantu 
peserta didik tersebut membaca dan memahami teks bertopik sama dengan topik yang telah 
mereka keatahui. Selain itu, pengetahuan pembaca yang sangat terkait dengan kemampan 
pembaca tersebut memahami teks yang akan dia baca adalah pengetahuan pembaca tentang 
topik teks.  

Sejalan dengan penyataan tersebut, Zakulak dan Samuels (1988: 128) berpendapat 
bahwa teks yang mudah dipahami disebabkan karena kualitas teks dan interaksi antara teks 
dengan membaca teks tersebut. Seperti literatur ulasan yang telah didemonstrasikan, teks 
yang dipahami tidak bisa dianggap milik teks itu, tetapi dalam interaksi pembaca teks. Teks 
yang mudah dibaca dan dipahami adalah yang isinya berinteraksi dengan pembaca. Jadi, 
teks dalam buku teks pelajaran peserta didik mudah dibaca, dipahami, dan isinya dapat 
berinteraksi dengan peserta didik kelas X. Berdasar pendapat tersebut, hal yang sama adalah 
pengetahuan yang dimiliki peserta didik kelas X berdampak pada proses membaca dan 
memahami teks yang akan dibaca. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis 
keterbacaan teks dalam buku teks pelajaran peserta didik kelas X berdasarkan kesesuaian 
antara latar belakang pembaca (tentang topik) dengan topik teks yang akan dibaca. 

Zakulak dkk, menyatakan bahwa teknik asosiasi kata dapat digunakan untuk 
mengukur topik yang akrab bagi pembaca (Zakulak dan Samuels, 1998: 135). Pernyataan 
tersebut bermakna bahwa pengukuran topik yang akrab atau sudah diketahui pembaca 
dapat menggunakan asosiasi kata. Selain itu, kata kunci atau frasa yang mewujudkan ide 
pokok dari topik dapat dipilih untuk melayani sebagai perangsang. Kata kunci atau frasa 
yang mendasari de pokok dari topik teks dalam buku teks pelajaran peserta didik dapat 
digunakan sebagai pemancing pengetahuan peserta didik kelas X agar memudahkan mereka 
untuk memahami teks dalam buku tersebut. Berdasarkan pernyaan di atas, tugas asosiasi 
kata adalah tugas yang digunakan untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik kelas X 
tentang topik teks dalam buku tes pelajaran peserta didik, sehingga diketahui tingkat 
keterbacaan pengetahuan awal peserta didik tersebut tentang topik teks tersebut. 

 
 
 
 

Nomor Persentase Skor Tingkat Keterbacaan 

1 75 — 100 Mudah (peserta didik dapat membaca sendiri) 

2 43 — 74 Sedang (peserta didik dapat membaca dengan bantuan) 

3 0 — 42 Sulit (bacaan kurang sesuai dengan peserta didik) 

Tabel 1. Tingkat Keterbacaan Berdasarkan Persentase Skor Tes Asosiasi Kata 
  
METODE 
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PENGUKURAN KETERBACAAN 
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengukur keterbacaan teks 

dengan tugas asosiasi kata. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan memberi lembar 
tugas asosiasi kata yang berisi kata atau frasa tentang topik dengan jumlah dua belas. 
Kedua, setiap jawaban peserta didik yang sesuai dengan isi teks diberi poin satu. Ketiga, 
jumlah poin dipersentasekan. Keempat,hasil persentase menjadi acuan tingkat keterbacaan 
berdasarkan kriteria tabel tingkat keterbacaan yang ditunjukkan pada tabel di atas. 

Cara pengukuran keterbacaan hendaknya jelas dan spesifik, sehingga alat pengukur 
yang dibuat benar-benar mengukur yang hendak diukur. Sesuai dengan yang dikatakan di 
atas yang hendak diukur dapat terdiri atas dua faktor yang berbeda yaitu pembaca dan 
bahan bacaan. Peneliti telah menetapkan faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini. 
Faktor tersebut ialah faktor bahan bacaan atau wacana di dalam buku teks pelajaran peserta 
didik kelas X. Dari hasil tes objektif asosiasi kata yang digunakan untuk mengukur 
keterbacaan wacana buku teks Bahasa Indonesia kurikulum 2013 edisi implementasi 2016 
diperoleh jumlah jawaban berbeda tiap siswa. Hasil tes objektif ditunjukkan dalam tabel di 
bawah ini. 
 

No. Nama Skor Jawaban Benar 

1. Achmad Farchan 18 

2. Adindatul Islamiyah 23 

3. Alif Fatkhur Rizki 24 

4. Amelia Denanda 17 

5. Azmi Ardelia Ardianti 17 

6. Bilqis Chusnun Santos 11 

7. Daffa Arfedin Artama 19 

8. Debbi Fitra Ade Ariyanto 18 

9. Devin Olivia Putri 20 

10. Erlita Dwi Purbawanti  18 

11. Erma Sovya 20 

12. Ferdiansyah Adi P 22 

13. Firanti Yuli Melinda 19 

14. Indah Dwi Setista Sari 23 

15. Julian Agung Mahendra 14 

16. Kavin Helmy Alwynas 20 

17. Latifah Nur Hayati 13 

18. Leona Elsa Nilwanda 20 

19. Meyta Indira Anggraeni 19 

20. Muhammad Dhiya' 20 

21. Nadia Ajeng Putri A. 21 

22. Nanda Islamiyah 20 

23. Nanda Tri Indana Z. 23 

24. Niken Noviriya 22 

25. Novita Anggraini 15 

26. Retno Ayu Hestinengrum 16 

27. Reyka Ayu Kartikasari 18 

28. Shela Firnanda 15 

29. Tarisa Lisandra 18 

30. Tita Cicianita 20 
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31. Tsabitah Salsabila 13 

32. Wildan Alvin Fernanda 15 

33. Yanggi Afrida Aulia 17 

34. Yuli Hariyanti 21 

Rata-rata 19 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Jumlah jawaban yang benar dimasukkan ke dalam tabel distribusi untuk dicari 
persentase tingkat penguasaan keterbacaannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 
besar kecilnya persentase tingkat penguasaan keterbacaan yang berpengaruh terhadap 
pemahaman siswa pada wacana yang diberikan. Frekuensi jumlah jawaban benar 
ditunjukkan pada tabel berikut. 

Jumlah jawaban benar frekuensi 

13 2 

14 1 

15 3 

16 1 

17 3 

18 5 

19 4 

20 7 

21 2 

22 2 

23 3 

24 1 

Tabel 3. Persentase Tingkat Penguasaan 
Tabel hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 2 (dua) siswa 

menjawab 13 (tiga belas) soal dengan benar, satu siswa menjawab 14 (empat belas) soal 
dengan benar, 3 (tiga) siswa menjawab 15 (lima belas) soal dengan benar, satu siswa siswa 
yang berhasil menjawab 16 (enam belas) soal dengan benar, 3 (tiga) siswa yang berhasil 
menjawab 17 (tujuh belas) soal dengan benar.  5 (lima) siswa berhasil menjawab 18 (delapan 
belas) soal dengan benar, 4 (empat) siswa berhasil menjawab 19 (sembilan belas) soal 
dengan benar, 7 (tujuh) siswa yang berhasil menjawab 20 (dua puluh) soal dengan benar, 2 
(dua) siswa yang berhasil menjawab 21 (dua puluh satu) soal dengan benar, 2 (dua) siswa 
berhasil menjawab 22 (dua puluh dua) soal dengan benar, 3 (tiga) siswa berhasil menjawab 
23 (dua puluh tiga) soal dengan benar berjumlah, dan satu siswa berhasil menjawab 24 (dua 
puluh empat) soal dengan benar. Berdasarkan tabel di atas, hasil tes pemahaman kosakata 
digambarkan pada grafik berikut: 
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  Grafik 1. Distribusi Perolehan Skor Hasil Tes Pemahaman Kosakata 
Setelah diketahui jumlah jawaban benar yang berhasil dijawab siswa selanjutnya 

dihitung persentase tingkat penguasaan keterbacaannya. Tingkat penguasaan keterbacaan 
dapat dihitung menggunakan rumus (jumlah jawaban / jumlah soal) X 100%. Siswa yang 
memiliki tingkat penguasaan gagal berjumlah 7 (tujuh) siswa. Tujuh siswa tersebut memiliki 
persentase yang berbeda-beda berdasarkan jumlah soal yang berhasil dijawab benar. Tujuh 
siswa dan persentasenya diperinci sebagai berikut: 1) Dua siswa menjawab tiga belas soal 
dengan jawaban benar mendapat tingkat persentase 33%, 2)  Satu siswa menjawab 14 
(empat belas) soal dengan jawaban benar mendapat 35%, 3) Tiga siswa berhasil menjawab 
15 (lima belas) soal dengan jawaban benar mendapat persentase sebesar 38%, 4) Satu siswa 
menjawab 16 (enam belas) soal dengan jawaban benar mendapat 40%.  

Siswa yang mampu menjawab soal dengan jawaban benar sejumlah 17—24 soal 
memiliki tingkat penguasaan sedang. Siswa yang memiliki tingkat penguasaan sedang berarti 
dapat membaca dan memahami dengan bantuan. Siswa yang memiliki tingkat penguasaan 
sedang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) siswa dengan persentase berikut: 1) Tiga siswa 
menjawab 17 (tujuh belas) soal dengan jawaban benar mendapat 43%, 2) Lima siswa 
menjawab 18 (delapan belas) soal dengan jawaban benar mendapat 45%, 3) Empat siswa 
menjawab 19 (sembilan belas) soal dengan jawaban benar mendapat 48%, 4) Tujuh siswa 
menjawab 20 (dua puluh) soal dengan jawaban benar mendapat 50%, 5) Dua siswa 

menjawab 21 (dua puluh satu) soal dengan jawaban benar mendapat 53%, 6) Dua siswa 
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menjawab 22 (dua puluh dua) soal dengan jawaban benar mendapat 55%, 7) Tiga siswa 
menjawab 23 (dua puluh tiga) soal dengan jawaban benar mendapat 58%, dan 8) satu siswa 
menjawab 24 (dua puluh empat) soal dengan jawaban benar mendapat 60%. Persentase 
yang didapatkan siswa ditunjukkan dengan grafik berikut. 

Grafik 2. Persentase Tingkat Penguasaan Tes Asosiasi  
Tabel dan grafik tersebut menginformasikan bahwa siswa yang dikatakan cukup 

menguasai buku teks tersebut berjumlah 27 siswa atau 79%. Siswa yang dikatakan kurang 
menguasai menguasai buku teks tersebut berjumlah 7 atau 21%. Jika dilihat dari persentase 
tingkat  penguasaan (75% -- 100% dapan dikatakan mudah / siswa dapat membaca sendiri) 
Jumlah siswa yang tingkat penguasaannya 75% -- 100% 0 siswa atau 0%. Hal ini 
menunjukkan bahwa, wacana dalam buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi 
implementasi 2016 SMA dari segi kosakata terbilang sedang (siswa dapat membaca dengan 
bantuan) oleh siswa kelas X. 

Wacana buku teks kelas X dapat dikatakan terbaca oleh siswa SMP kelas X bila siswa 
mencapai tingkat penguasaan keterbacaan 75% atau lebih, maka siswa dapat dikatakan 
menguasai buku teks tersebut dan menjawab benar sekurang-kurangnya 30 butir soal. 
Berdasarkan kriteria tersebut, dapat ditafsirkan hal-hal sebagai berikut. 

(1) Persentase siswa yang menjawab soal benar 31—40 berjumlah 0 (nol) siswa. 
(2) Persentase siswa yang menjawab soal benar 17--30 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) 

siswa atau 79%. 
(3) Persentase siswa yang menjawab soal benar 1—16 berjumlah 7 (tujuh) siswa atau 21%. 

Pengolahan data analisis pemahaman kosakata diperoleh hasil bahwa 27 siswa dari 34 
siswa berhasil menjawab 43%--74% atau dengan tingkat keterbacaan sedang (siswa 
dapat membaca dengan bantuan). 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditunjukkan bahwa pengetahuan awal pembaca 
berpengaruh terhadap kemampuan pembaca memahami teks yang teks yang dibaca. 
Pengetahuan peserta didik kelas X tentang topik teks mampu membantu peserta didik 
tersebut membaca dan memahami teks bertopik sama dengan topik yang telah mereka 
ketahui. Teks yang mudah dibaca dan mudah dipahami adalah teks yang berisi interaksi 
dengan pembaca. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik kelas X berdampak pada proses 
membaca dan memahami teks yang dibaca.  

Topik wacana berkait dengan teks yang mudah dipahami. Bagian dari tulisan yang 
dapat dipahami akan lebih mudah diingat kembali setelah membaca teks dengan topik yang 
sama. Pemahaman merupakan proses dari membaca lalu menginterpretasi hal yang dibaca. 
Pemahaman merupakan proses mental antara pembaca dan penulis untuk mengonstruksi 
interpretasi. Semakin sulit bacaan tersebut untuk dimengerti maka tingkat keterbacaan 
wacana tersebut rendah. Sebaliknya, semakin mudah bacaan tersebut untuk dimengerti 
maka tingkat keterbacaan wacana tersebut tinggi. 

Cara seorang penulis menyampaikan ide atau topik juga berpengaruh terhadap 
keterbacaan. Penyampaian idea tau topik bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu ide 
disampaikan di awal tulisan yang kemudian disusul oleh kalimat-kalimat penjelas  dan ide 
yang disampaikan di akhir pemaparan. Dengan cara kedua, penulis akan menampilkan ide-
ide penjelas terlebih dahulu yang kemudian ditutup atau disimpulkan dengan ide utama 
tulisan tersebut. Apabila ide atau topik tersebut tidak dapat ditemukan oleh peserta didik 
maka penulis dapat dikatakan belum dapat menyampaikan ide atau topik wacana dengan 
baik. 
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Dalam buku teks pelajaran terdapat beberapa penggunaan kosakata istilah kelimuan 
dan kosakata asing. Pemahaman peserta didik terhadap kosakata bergantung pada 
karakteristik kosakata yang digunakan pada sebuah teks. Semakin banyak kosakata asing 
atau tidak dikenal peserta didik yang digunakan dalam suatu teks maka semakin rendah 
keterbacaan teks tersebut. Wacana pada buku teks terlalu banyak menggunakan kata-kata 
teknis dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menyulitkan peserta didik dalam 
memahami kosakata tersebut.  

Pembaca memulai tahapan membacanya dengan membaca prediksi-prediksi, 
hipotesis-hipotesis, dugaan-dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam bacaan, 
bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Untuk membantu 
pemahaman pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang berupa pengetahuan 
berbahasa atau kosakata yang ia miliki. Jadi, kompetensi berbahasa dan pengetahuan 
tentang apa saja memainkan peran penting dalam membentuk makna bacaan. 
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