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As s alamu' alailstm Warahmatutlahi W ab arakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur tidak putus selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dzat yang maha tinggi, atas rakhmat dan ilmuNya yang

diturunkan kepada umat manusia.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium

Sertilikasi Guru ( KSG ) Jakarta dalam bentuk pedoman PLPG secara

Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Guru (

PSG ) Rayon 12 dalam rangka standardisasi penyelenggaraan PLPG

mulai penyediaan tempat, ruang kelas, jumlah jam, sistem penilaian,

kualitas instruktur dan ketersediaan bahan ajar. Bahan ajar yang ada di

tangan Saudara ini salah satu upaya PSG Rayon 12 dalam memenuhi



standard pelaksanaan PLPG secara nasional untuk itu saya menyambut

dengan baik atas terbitnya Bahan Ajar PLPG ini.

Sukses PLPG tidak hanya tergantung ketersediaan buku, kualitas

instruktur, sarana prasarana yang disediakan namun lebih daripada itu

adalah kesiapan peserta baik mental maupun fisik, untuk itu harapan

saya para peserta PLPG telah menyiapkannya dengan baik sejak

keberangkatannya dari rumah masing-masing.

Pada kesempatan ini ijinkan saya, memberikan penghargaan yang

tinggi kepada Dosen/lnstruktur yang telah berkontribusi dan berusaha

men)rusun buku ini, agar dapat membantu guru menempuh program

PLPG dalam rangka sertihkasi guru. Buku ini menggunakan pilihan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat

menikmatinya dengan seksama.

Akhirnya kepada khalayak pembaca saya ucapkan selamat

menikmati buku ini, semoga dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-

banyaknya.

Rektor Universitas Negeri Semarang

Sudijono Sastroatmodjo
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 
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karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 
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C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 
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E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 
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lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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BAB I 
KONSEP DASAR MEMBACA PEMAHAMAN  

 
A. Standar Kompetensi  

Menguasai konsep dasar membaca pemahaman. 

  
B. Kompetensi Dasar 

Memahami konsep dasar membaca pemahaman yang 

meliputi pengertian membaca pemahaman dan kiat membaca 

pemahaman. 

 
C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian membaca pemahaman. 

2. Menjelaskan kiat membaca pemahaman. 

 

D. Deskripsi 
Penyajian model, metode, dan teknik membaca serta 

penerapan model, metode, dan teknik membaca sewaktu membaca 

intensif dan ekstensif.  

 

E. Uraian Materi 
1. Pengertian Membaca  

Dalam kajian teori membaca, membaca pemahaman 

bersinonim dengan membaca dalam hati (silent reading). Membaca 

pemahaman adalah membaca yang dilaksanakan dengan tanpa 

mengeluarkan bersuara (yang terlibat hanyalah mata dan otak) 

dengan tujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam 

bacaan. Berdasarkan cakupan bahan bacaan yang dibaca, 

membaca pemahaman dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

membaca  intensif (intensive reading) dan ekstensif (extensive 

reading) (Harras dan Sulistianingsih 1998: 213). Menurut 
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Broughtton (dalam Tarigan 1990), membaca intensif dapat 

diklasifikasikan  menjadi membaca telaah isi dan telaah bahasa. 

Membaca Telaah isi diklasifikasikan menjadi membaca teliti, 

pemahaman, kritis, dan ide. Membaca telaah bahasa 

diklasifikasikan menjadi membaca bahasa asing dan sastra. 

Membaca ekstensif diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu membaca 

survai, sekilas, dan dangkal.  

 

2. Kiat Membaca Pemahaman  
Untuk dapat terampil membaca siswa harus berlatih 

membaca secara kontinyu (sering latihan, latihan terus-menerus), 

variatif (berbagai ragam bacaan yang dibaca), dan meningkat (dari 

yang mudah ditingkatkan ke yang sulit). Disamping itu, sewaktu  

membaca siswa harus menggunakan kiat membaca atau retorika 

membaca. Kiat membaca adalah strategi memilih dan 

menggunakan model, metode, dan teknik yang  sesuai dengan 

keperluan (Haryadi 2006:5).  

Berdasarkan kurikulum 2006, pembelajaran membaca di 

SMP menggunakan  dua jenis membaca,  yaitu intensif dan 

ekstensif. Membaca intensif meliputi  membaca teks bacaan karya 

sastra, pemahaman buku karya sastra, kritis buku karya sastra, 

artikel, iklan, grafik/tabel/bagan, buku biografi. Membaca ekstensif 

meliputi memindai kamus, ensiklopede/buku telepon, dan indeks 

buku; memindai tabel dan denah; membaca cepat teks bacaan; 

membaca ekstensif berita/artikel; membaca ekstensif buku.   

 

 

 

 



 

 

BAB II 
MEMBACA INTENSIF 

 
A. Standar Kompetensi 

Menguasai kiat membaca dan mampu  menerapkan kiat 

membaca intensif.  

  
B. Kompetensi Dasar 

Memahami kiat membaca yang meliputi model, metode, dan 

teknik membaca; dan mampu menerapkan model, metode, dan 

teknik membaca sewaktu membaca  intensif. 

 
C. Indikator 

1. Menjelaskan model membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca intensif. 

2. Menjelaskan metode membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca intensif. 

3. Menjelaskan teknik membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca intensif. 

4. Menerapkan model membaca sewaktu membaca intensif. 

5. Menerapkan metode membaca sewaktu membaca intensif. 

6. Menerapkan teknik membaca sewaktu membaca intensif. 

 

D. Deskripsi 
Penyajian model, metode, dan teknik membaca serta 

penerapan model, metode, dan teknik membaca sewaktu membaca 

intensif.  

 

E. Uraian Materi 
2.1 Membaca Intensif Teks Sastra 
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Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas VII 

dituntut dapat menceritakan kembali cerita anak yang dibaca. 

Siswa kelas VIII dituntut dapat mengidentifikasi unsur intrinsik teks 

drama dan membuat sinopsis novel remaja Indonesia. Agar dapat 

memenuhi tuntutan tersebut, siswa perlu menggunakan kiat 

membaca (model, metode, dan teknik) tepat dan benar. Model, 

metode, dan teknik membaca yang dapat digunakannya adalah 

model membaca bawah atas, metode kalimat dan S-D4, dan 

teknik close reading dan teknik retensi-diskusi. 

 

2.2 Model Membaca Bawah Atas 
 Model Membaca Bawah Atas (MMBA) atau battom-up 

merupakan model membaca yang bertitik tolak dari pandangan 

bahwa yang mempunyai peran penting (primer) dalam kegiatan 

atau proses membaca adalah struktur bacaan, sedangkan struktur 

pengetahuan yang dimiliki (di dalam otak) pembaca mempunyai 

peran sampingan (sekunder). Pembaca bergantung sekali pada 

bacaan. Dalam membaca, pembaca melakukan penyandian 

kembali simbo-simbol tertulis sehingga mata pembaca selalu 

menatap bacaan. Hasil penyandian kembali dikirim ke otak melalui 

syaraf visual yang ada di mata untuk dipahami. Karena sistem 

atau cara kerja berawal dan bergantung pada bacaan yang berada 

di bawah dan baru dikirimkan ke otak yang berada di atas, sistem 

membaca seperti itu dinamakan model membaca bawah atas. 

Apabila dibagankan model membaca bawah atas adalah 

berikut. 
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Model Membaca Bawah Atas 

 
Berdasarkan bagan 3, proses membaca diawali dari bawah, 

yaitu bacaan. Bacaan merangsang atau menstimulus mata, 

kemudian pembaca melakukan penyandian kembali 5aragr-simbol 

tertulis. Setelah itu, hasil penyandian kembali dikirim ke otak untuk 

dipahami. 

Tokoh yang menjadi pencetus MMBA adalah Flesch, Gagne, 

Gough, Fries, La Burge, dan Samuel. Tokoh-tokoh tersebut 

berlatar belakang dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Flesch 

berasal dari disiplin ilmu jurnalistik, Gagne dari bidang ilmu 

psikologi, Gough dan Fries dari bidang informasi. Flesch, Gagne, 

dan Gough mempunyai pendapat yang sama tentang membaca, 

yaitu bahwa membaca pada hakikatnya adalah menterjemahkan 

lambang grafik ke dalam lambang lisan sehingga bahasa tulis 

tunduk kepada aturan bahasa lisan. Maksudnya adalah pembaca 

mentransfer kembali symbol-simbol yang berbentuk tulisan ke 

dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut dapat kita lihat pada 

membaca nyaring. 

2.2.1 Metode Kalimat  
Metode kalimat merupakan cara membaca dengan menelaah 

kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Pembaca 

mengayunkan pandangan matanya dari kalimat ke kalimat dan 

sekaligus memahami maknanya. Metode ini diterapkan dengan 

asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-idenya atau 

gagasannya dalam bentuk kalimat. Kata dan frasa dipandang 
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sebagai unsure kalimat pembentuk ide. Jika demikian, pembaca 

mengayunkan matanya lebih jauh lagi dibnding membaca frasa. 

Pembaca hanya diperbolehkan mengadakan hentian sementara 

pada setiap akhir kalimat. Sewaktu mengayunkan pandangan 

mata pembaca dituntut memahami bacaan kalimat yang dibaca. 

Dengan menerapkan metode ini pembaca akan dapat 

membaca lebih efisien dan efektif. Pembaca akan lebih dapat 

menghemat waktu baca sebab car abaca tidak lagi berhenti pada 

satuan-satuan frase atau kata, tetapi pada setiap akhir kalimat. Di 

samping itu, mata lebih dapat leluasa bergerak secara cepat. 

Keefektifan metode ini adalah pembaca akan lebih mudah 

memahami bacaan karena pembaca dapat menangkap ide demi 

ide yang dituangkan dalam bentuk kalimat. Dengan demikian, 

pembaca akan dapat menangkap makna kalimat dengan mudah 

dalam waktu yang relatif singkat. 

Untuk mencapai hal tersebut tidak mudah karena metode 

kalimat merupakan membaca yang kompleks, yaitu menerapkan 

beberapa kemahiran yang sudah didapat dalam latihan 

sebelumnya. Untuk itu, pembaca perlu latihan yang serius dan 

terencana. Latihan membaca dengan metode ini dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu mekanik dan konseptual. 

 

  2.2.2 Metode Kalimat secara Mekanik 
Secara mekanik, pembaca melakukan lompatan pandangan 

mata dari kalimat ke kalimat berikutnya. Hentian sementara 

dilakukan lebih jauh dibandingkan pada membaca frase. Mata 

lebih didorong untuk melakukan lompatan yang jauh dan mata 

didorong untuk mempunyai pandangan yang lebar. 

Keuntungan membaca kalimat secara mekanik ada tiga. 

Pertama, sekali pandang mata sudah dapat memandang satu 

kalimat. Pembaca dikondisikan dapat membaca kalimat demi 
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kalimat. Kedua, dilihat dari cara kerja mata, mata tidak mudah 

lelah karena mata tidak sering melakukan lompatan-lompatan. 

Apabila diperhatikan dalam satu paragraf mata hanya bergerak 

atau melompat beberapa kali saja (4 sampai 5 kali). Dibandingkan 

dengan membaca frase, pembaca melakukan hentian bisa 

mencapai kurang lebih 12 sampai dengan 20 kali pada setiap 

paragrafnya. Ketiga, pembaca lebih cepat selesai dalam membaca 

dibandingkan membaca frase. Membaca kalimat lebih cepat 3 atau 

4 kali membaca frase. 

Untuk mencapai kemahiran itu, pembaca perlu berlatih 

secara kontinyu, teratur, dan tekun. Tanpa latihan seperti itu, sulit 

rasanya kemahiran dapat dicapai karena membacanya semakin 

rumit. Latihan membaca kalimat secara mekanik dapat dilakukan 

dengan bacaan berikut ini. 

 

Pentingnya Komunikasi 
Sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan. 

Kesulitan komunikasi selagi mereka mulai ke luar dari 

keluarga, memasuki dunia sekolah, dan dunia kerja. Serta 

merta, dalam wawancara pekerjaan Anda harus tampil 

sebagai orang pribadi sekaligus sebagai komoditi. Anda 

adalah pribadi khusus, tetapi Anda sedang mencoba 

menjual keterampilan. Keterampilan Anda kepada 

seseorang yang membutuhkannya. 

Dalam tatap muka dengan manajer personalia, Anda 

sebagai calon karyawan menjadi sungguh-sungguh sadar 

akan pentingnya keterampilan komunikasi dasar dalam 

memperoleh dan mempertahankan pekerjaan. Betapa pun 

wawancara pekerjaan itu bisa dijadikan contoh pentingnya 

komunikasi dalam bisnis, industry, pemerintahan, 
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pendidikan, dan profesi. Namun, setiap situasi kerja 

menuntut berbagai kemampuan berbicara yang luwes. 

 

Tahap-tahap berikut ini dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam latihan membaca bacaan di atas. 

1. Tataplah bacaan di atas dengan pandangan yang lebar, yaitu 

sekali pandang semua bacaan terlihat. 

2. Mulailah pandangan mata terfokus pada kalimat pertama. 

3. Ayunkan pandangan mata beralih ke kalimat berikutnya secara 

perlahan-lahan. 

4. Mata tidak boleh berhenti sebelum kalimat selesai atau Anda 

boleh berhenti pada tanda titik atau 8arag, atau perintah (. , ? , 

!) sebagai tanda batas antarkalimat. 

5. Ulangilah latihan sampai empat atau lima kali sambil 

meningkatkan kecepatan gerak mata. 

6. Berlatihlah pada hari-hari berikutnya sampai Anda mempunyai 

kemahiran membaca kalimat demi kalimat secara mekanik. 

 

        2.2.3 Metode Kalimat secara Konseptual 
Secara konseptual, membaca melakukan usaha untuk 

memahami atau menafsirkan makna yang terkandung dalam masing-

masing kalimat dan merangkaikannya menjadi makna yang utuh. 

Cara memahami metode frase digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan latihan ini. Pembaca dapat melakukan latihan membaca 

secara konseptual dengan bacaan berikut ini. 

 

Bahan Ajar Membaca 
Sebagai seorang guru, guru bidang studi apapun, tuntutan 

memilihkan bahan yang layak untuk siswanya merupakan hal 

yang tidak bisa diabaikan. Terlebih-lebih untuk guru bahasa 

Indonesia, karena pengajaran membaca secara formal 
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dibebankan kepada guru bidang studi bahasa Indonesia. 

Meskipun buku paket atau buku teks sebagai buku pegangan 

dasar dalam melaksanakan kegiatan belajar dewasa ini sangat 

banyak jumlahnya, namun tidak berarti guru harus terpaku 

dengan satu macan bahan ajar yang ada. 

Untuk pengajaran membaca, persoalan penyediaan 

bahan ajar membaca tidaklah terkait oleh ketentuan buku paket 

atau buku teks tertentu. Dalam kenyatan yang sesungguhnya 

dalam kehidupan di masyarakat, keragaman bahan bacaan 

untuk konsumsi baca ini terasa sangat kental. Bahan bacaan 

tersebut dapat berupa buku teks, buku ilmiah, surat kabar, 

majalah, pamplet-pamplet, dan lain-lain. Kesemua bahan 

bacaan tersebut berpeluang untuk dijadikan bahan ajar 

membaca atau mungkin untuk tugas membaca. Masalahnya, 

apakah semua bahan bacaan yang tersedia serta mudah 

didapat tersebut layak untuk dikonsumsi baca siswa kita? 

Bagaimana kita dapat menentukan criteria kelayakan 

dimaksud? Seberapa jauh peran guru dalam memilihkan bahan 

bacaan yang layak baca untuk para siswanya? 

 

Alternatif  latihan metode kalimat secara konseptual pada 

bacaan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tetaplah bacaan itu dengan sekali pandang. 

2. Pahamilah kalimat demi kalimat secara perlahan-lahan. 

Pembaca tidak diperbolehkan memahami frase demi frase. 

3. Ulangilah latihan ini 2 atau 3 kali sambil meningkatkan daya 

pemahaman terhadap bacaan. 

4. Berlatihlah pada hari-hari berikutnya sampai mahir. 
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2.3 Metode S-D4 
Metode S – D4 adalah metode membaca yang dilaksanakan 

dengan tahap survai dan decide dengan empat alternatif (Gordon 

2004 : 80). Metode ini diterapkan dengan menganut prinsip 

fleksibilitas. Artinya adalah metode ini dilaksanakan dengan melihat 

situasi bacaan. Situasi bacaan terkait dengan apakah bacaan sudah 

dikenal atau belum oleh pemabca dan apakah tujuan yang diinginkan 

oleh pembaca. Kefleksibilitasan tercermin pada tahap decide, yaitu 

dengan adanya empat alternatif yang bisa dipilih oleh pembaca. 

Pembahasan mengenai metode S – D4 adalah berikut ini. 

1. Survai adalah kegiatan pembaca dalam melakukan aktivitas 

membaca secara sepintas lalu untuk mengidentifikasi struktur 

dan pokok-pokok pikiran utama bacaan. Survai dilakukan 

pembaca secara cepat. Mata digerakkan untuk menyapu 

bacaan secara cepat kilat. Umumnya, bagian-bagian bacaan 

yang disurvai adalah hal-hal yang pokok dan secara penulisan 

menonjol (ditulis lain dari pada yang lain). Misalnya, judul atau 

subjudul yang ditulis lebih besar, memakai huruf besar, dan 

satu barisnya hanya judul tersebut. 

2. Decide adalah proses pembaca memutuskan untuk melakukan 

salah satu empat pilihan berikut ini. 

a. Skip. Artinya adalah mengabaikan atau sama sekali tidak 

membaca. Setelah melakukan survai, pembaca bisa saja 

memutuskan tidak melakukan kegiatan membaca bacaan 

yang telah disurvai karena pembaca telah mengetahui isi 

bacaan yang disurvai. Hal tersebut dapat terjadi apabila 

pembaca telah (pernah) membaca hal yang sama atau 

mirip dalam bacaan yang lain atau pembaca pernah 

mendengar hal yang sama dengan bacaan yang disurvai 

dari TV, radio atau cerita orang lain, bahkan pembaca 

telah mengalami sendiri. 
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b. Membaca sepintas. Pilihan ini dilakukan apabila pembaca 

merasa perlu membaca lagi bacaan yang telah disurvai. 

Dari hasil survainya, pembaca menganggap tidak ada hal-

hal yang baru yang harus diketahuinya atau tidak ada hal 

yang terlalu penting untuk diketahuinya. Hal-hal yang ada 

dalam bacaan yang disurvai bersifat umum. Walaupun 

begitu, pembaca tetap ingin  membacanya. Ia membaca 

dengan cara sepintas lalu untuk memantapkan 

penguasaan atas informasi yang telah diukasainya. 

c. Membaca dengan kecepatan wajar. Pilihan ini dipilih 

apabila pembaca belum tahu tentang bacaan yang telah 

disurvai sehingga pembaca merasa perlu membacanya 

dengan kecepatan yang normal. Kecepatan baca normal 

artinya membaca yang tidak cepat dan tidak pelan. Hal 

tersebut dikarenakan bacaan yang bersifat 11aragra dan 

topiknya tentang hal yang umum. 

d. Mempelajari materi bacaan. Pada pilihan ini, pembaca 

membaca dengan sungguh-sungguh, teliti, dan hati-hati 

sehingga kecepatan bacanya realtif pelan. Hal itu 

dilakukan pembaca karena bacaan relatif sulit untuk 

dipahami. Bacaan tidak lagi bersifat populer, tetapi bersifat 

khusus (ilmiah) sehingga perlu cermat, teliti, dan hati-hati 

dalam memperoleh informasi yang terdapat dalam 

bacaan. Contoh bacaan yang termasuk dalam jenis ini 

adalah buku-buku perkuliahan, skripsi, tesis, disertasi, dan 

makalah. 

 

2.3.1 Teknik Close Reading 
Close reading (membaca teliti atau membaca cermat) adalah 

teknik membaca yang digunakan untuk memperoleh pemahaman 

(sepenuhnya) atas suatu bahan bacaan (Tarigan 1994:33). Dengan 
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teknik ini, pembaca mengenal, menangkap, dan memahami 

informasi-informasi yang terdapat dalam bacaan secara tersurat 

(eksplisit). Pembaca hanya menangkap informasi-informasi yang 

terletak secara jelas dalam bacaan. Informasi secara eksplisit 

terdapat dalam baris-baris. Pembaca tinggal menangkap makna-

makna tersebut, tidak menangkap makna yang lebih dalam lagi 

(implisit) atau makna dibalik baris-baris. Nurhadi (2004:57) member 

nama membaca literal. 

Menurut Farr dan Roser (1979:359) yang dapat dilakukan oleh 

pembaca dengan menggunakan teknik ini ada dua, yaitu: 

1. Pembaca memahami organisasi, hubungan ide-ide bawahan 

dan ide-ide utama. 

2. Pembaca merangkaikan informasi yang baru diperoleh ke 

dalam suatu kerangka yang telah ada. 

Ciri-ciri pembaca yang menggunakan teknik close reading adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembaca menerapkan keterampilan pemahaman pada tingkat 

yang rendah (dasar). 

2. Pembaca hanya menerima (memahami) apa yang ada pada 

tulisan. 

3. Pembaca hanya memahami makna secara tersurat. 

4. Pembaca hanya mengingat-ingat informasi yang ada dalam 

bacaan, yaitu tentang siapa, apa, di mana, tentang hal yang 

ada pada bacaan. 

5. Pembaca tidak berpikir kritis dalam menerima informasi yang 

ada pada bacaan. 

Agar dapat berhasil dalam menggunakan teknik ini, pembaca 

harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 

1. Pembaca harus sudah mempunyai keterampilan-keterampilan 

yang diperlukan untuk membaca dengan teknik close reading. 
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2. Pembaca menerapkan keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan untuk membaca dengan teknik ini secara bertingkat 

sesuai tingkatan keterampilan yang dibutuhkan atau sesuai 

urutan keterampilan. 

3. Pembaca mempunyai tujuan dalam membaca yang dirancang 

sebelum melakukan kegiatan membaca. 

Tujuan yang diinginkan oleh pembaca pada umumnya adalah 

mencari dan memperoleh informasi yang mencakup pemahaman 

terhadap isi dan makna bacaan. Tujuan yang lain selain tujuan umum 

adalah tujuan khusus. 

Tujuan khusus meliputi: 

1. menemukan rincian atas fakta-fakta yang terjadi dalam bacaan, 

2. memperoleh ide-ide pokok yang ada pada bacaan, 

3. memperoleh informasi (ide) lain atau tambahan yang ada dalam 

bacaan, 

4. menemukan urutan atau susunan organisasi cerita yang ada 

dalam bacaan. 

Teknik ini perlu dilatihkan terutama untuk pembaca yang 

sedang belajar karena teknik ini merupakan teknik yang digunakan 

untuk membaca telaah atau membaca studi. Dengan teknik ini, hal-

hal yang diperoleh bersifat informatif. Pembaca membaca bacaan 

yang mengandung informasi-informasi yang diperlukan pelajar untuk 

memperoleh dan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperlukan. 

Teknik close reading melatihkan kemahiran pembaca dalam 

hal: 

1. memahami makna kata, 

2. memahami makna frase, 

3. memahami makna kalimat, 

4. memahami makna paragraf, 

5. memahami makna unsur detail, 
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6. menangkap unsure perbandingan, 

7. menangkap unsur urutan, 

8. menangkap unsure sebab akibat, 

9. memahami (menjawab) apa, siapa, kapan, dan dimana, 

10. menyatakan kembali unsur perbandingan, 

11. menyatakan kembali unsur urutan, 

12. menyatakan kembali unsur sebab akibat. 

 
2.3.2 Teknik Retensi-Diskusi 
Sesudah informasi atau isi yang ada dalam bacaan dihafal, 

yang perlu dikerjakan berikutnya oleh pembaca adalah menyimpan 

hafalan atau ingatan supaya sewaktu hafalan tersebut digunakan 

segera atau cepat muncul. Misalnya, pembaca ditanya sewaktu 

ujian tentang hal-hal yang telah dibacanya (menceritakan kembali isi 

bacaan atau menjawab mengenai informasi yang ada dalam 

bacaan). Seorang pembaca yang dapat menyimpan hafalan dengan 

baik maka sewaktu tes segera dapat ingat kembali tentang apa-apa 

yang telah diingatnya. Sebaliknya, pembaca yang tidak dapat 

menyimpan hafalan dengan baik maka sewaktu tes kesulitan 

mengingat kembali apa yang telah dihafal atau bahkan lupa sama 

sekali tentang informasi yang telah dihafal.  

Untuk membantu pembaca menyimpan hafalan dengan baik 

diperlukan teknik membaca secara khusus. Teknik tersebut 

dinamakan teknik retensi. Kata retensi berasal dari bahasa Inggris 

yang berarti penyimpanan. Teknik retensi dibuat untuk membantu 

pembaca untuk menyimpan ingatan tentang informasi yang ada 

dalam bacaan dan sewaktu dibutuhkan siap untuk dipanggil atau 

dimunculkan. Teknik retensi ada lima, yaitu repetesi, diskusi, 

menulis informasi, menggunakan informasi, dan tes (Wainwraught 

2006: 57-58). 
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Teknik diskusi merupakan jenis teknik retensi yang dilakukan 

oleh pembaca dengan bertukar pikiran kepada orang lain tentang 

informasi yang telah diperolehnya dari bacaan. Pembaca 

mengungkapkan pendapatnya mengenai sesuatu berdasarkan hasil 

membaca. Hal tersebut bisa dilakukan dengan dua teknik. Pertama, 

pembaca membaca bacaan, misalnya mengenai emansipasi wanita. 

Kemudian pembaca mendiskusikan tentang apa-apa yang telah 

dibacanya dengan temannya yang sudah membaca atau 

mengetahui tentang hal tersebut. Biasanya teknik ini dilakukan pada 

waktu pembaca sedang studi.  

Kedua, pembaca membaca sebuah bacaan (misalnya 

tentang bencana alam), kemudian pada suatu kesempatan (lain 

waktu), pembaca berdiskusi dengan orang lain tentang sesuatu hal 

yang telah dibaca. Dalam berdiskusi, pembaca menggunakan 

informasi yang telah didapat. Apabila dalam berdiskusi pendapatnya 

benar atau orang lain setuju maka akan memperkuat retensi. 

Sebaliknya, jika pendapat pembaca tidak benar, kurang lengkap 

atau orang lain  menemukan hal-hal yang terlewatkan oleh 

pembaca, pembaca dapat menambah informasi yang telah didapat 

dengan menyesuaikan atau memodifikasi ingatan yang telah 

diperoleh dengan hasil diskusi yang telah dilakukan. Jadi, teknik 

diskusi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

     
2.4  Kiat Membaca Pemahaman Buku Karya Sastra 

                  Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas VII dituntut 

dapat memahami buku novel remaja (asli atau terjemahan) dan 

antologi puis. Siswa kelas VIII dituntut dapat menjelaskan alur cerita, 

pelaku, dan latar novel remaja (asli atau terjemahan) dan mengenali 

ciri-ciri umum puisi dari buku antologi puisi. Siswa kelas IX dituntut 

dapat memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca buku 

kumpulan cerita pendek (cerpen); menemukan tema, latar, penokohan 
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pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan cerpen; dan 

memahami novel dari berbagai angkatan. Model, metode, dan teknik 

yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi tuntutan itu adalah 

model membaca timbal balik, metode PACER, dan teknik mengingat 

(loci dan peg). 

 

2.4.1 Model Membaca Timbal Balik 
Munculnya MMTB disebabkan MMBA dan MMAB tidak 

memuaskan. Kedua model itu berpedoman pada pandangan 

formalism yang menganggap bahwa membaca merupakan proses 

yang dilaksanakan secara linier. Sifat dari kedua model itu adalah 

berurut berlanjut, yaitu bahwa membaca merupakan proses melihat 

dari awal sampai akhir, dari bagian pertama, ke bagian kedua, ke 

bagian ke tiga, dan seterusnya. Padahal, proses membaca tidaklah 

seperti itu. Hal tersebut bergantung pada bacaan yang dibaca dan 

pengetahuan pembaca. Sebuah bacaan kadangkala ada bagian yang 

sudah dikenal, mudah atau tidak pokok dan ada bagian yang belum 

dikenal, sulit atau pokok. Untuk itu, pembaca tidak bisa menerapkan 

salah satu model membaca yang sudah ada, yaitu MMBA atau 

MMAB. Pengetahuan pembaca pada setiap bagian bacaan juga 

kadangkala berbeda. Ada bagian bacaan yang sudah sesuai dengan 

pengetahuan pembaca dan ada yang belum sesuai dengan 

pengetahuan sehingga pembaca tidak bisa menerapkan MMBA atau 

MMAB saja. Oleh karena itu, pembaca dituntun tidak hanya memakai 

salah satu model membaca tersebut, tetapi mengkombinasikan kedua 

model tersebut dalam proses membaca. Sistem atau cara kerja 

membaca seperti itu dinamakan MMTB. 

MMTB merupakan cara kerja pembaca yang berlangsung 

secara simultan. Membaca tidak lagi merupakan proses yang linier 

dan berurut-berlanjut, melainkan proses timbal balik yang bersifat 

simultan. Pembaca menggunanakan MMBA dan MMAB secara 
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bergantian. Suatu saat MMBA yang berperan dan suatu saat MMAB 

yang berperan. Penganut paham MMTB percaya bahwa pemahaman 

itu bergantung pada informasi grafis (informasi visual) dan informasi 

nonvisual (informasi yang sudah dimiliki oleh pembaca). Disamping 

itu, proses MMTB dimulai dari peringkat yang lebih tinggi, yaitu mulai 

dengan semantic atau makna. Pada peringkat ini bank data bekerja 

secara simultan. Pengetahuan  yang telah dimiliki pembaca yang 

meliputi sintaksis, semantik, ortografis, dan leksikon bekerja secara 

serempak untuk memahami (mentransfer) informasi yang 

disampaikan penulis. Jika dibagankan, MMTB adalah berikut ini. 

 

Model Membaca Timbal Balik 

 
 

2.4.2 Metode PACER 
Metode PACER merupakan metode membaca yang terdiri atas 

lima tahap, yaitu preview, assess, choose, expedite, dan review 

(Goordon 2006:80). Metode ini mirip dengan metode P2R yang 

mempunyai dua tahap yang sama, yaitu tahap preview dan review. 

Tahap choose dan expedite termasuk di dalam tahaap read. Tahap 

yang tidak ada dalam metode P2R adalah assess. Metode ini bisa 

saja dipandang sebagai pengembangan metode P2R. Penjelasan 

metode ini adalah berikut ini. 
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1. Preview atau meninjau merupakan kegiatan membaca bacaan 

secara sepintas lalu untuk mengenali hal-hal yang bersifat 

luaran. Tahap ini bisa disinonimkan dengan kegiatan survai. 

Meninjau dapat diartikan sebagai kegiatan pembaca melihat-

lihat bacaan secara cepat sekali pada bagian-bagian tertentu 

yang bersifat pokok, misalnya judul dan sub-sub judul. 

2. Assess atau menaksir merupakan kegiatan membaca untuk 

menentukan tujuan membaca dan materi baca. Tujuan 

membaca yang ditentukan bisa bersifat umum dan atau khusus. 

Tujuan umum membaca merupakan tujuan pokok dalam 

membaca bacaan. Tujuan khusus bergantung pada keperluan 

yang diinginkan pembaca. Bisa saja, pembaca mempunyai 

tujuan khusus mencari setting, tokoh, perwatakan, alur, tema, 

amanah pada sebuah bacaan sastra. Tujuan khusus lainnya 

menurut Nurhadi (2004:11–14) adalah mengenali makna istilah, 

ingin mengetahui peristiwa penting, ingin memperoleh 

kenikmatan, ingin memperoleh informasi lowongan pekerjaan, 

ingin mencari merk barang yang cocok untuk dibeli, ingin 

menilai kebenaran gagasan penulis, ingin mendapatkan alat 

tertentu, dan ingin mendapat keterangan tertentu. 

3. Choose atau memilih merupakan kegiatan membaca yang 

berkaitan dengan memilih dan melakukan membaca dengan 

teknik yang tepat. Teknik yang tepat akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam membaca. Teknik yang dipilih disesuaikan 

dengan tujuan dan jenis bacaan. Jika tujuan pembaca ingin 

mengetahui semua informasi yang ada dalam bacaan, teknik 

yang tepat adalah teknik close reading (membaca teliti). 

Namun, jika pembaca hanya ingin mengetahui hal-hal yang 

pokok saja, teknik yang sesuai adalah teknik skimming 

(membaca sekilas). Teknik juga disesuaikan dengan jenis 

bacaan. Bacaan yang mudah atau sudah dikenal dibaca 



 

 

2-19 Membaca Pemahaman 

dengan teknik skimming, sedangkan bacaan yang sulit atau 

belum dikenal dibaca dengan teknik close reading. 

4. Expedite atau mempercepat merupakan kegiatan pembaca 

untuk mempercepat kecepatan baca. Bagian bacaan 

berdasarkan tingkat kesulitan ada tiga, yaitu bagian sulit, 

sedang, dan mudah. Pada bagian yang sulit, pembaca 

biasanya membaca dengan pelan. Setelah bagian sulit terlewati 

pembaca mempercepat kecepatan bacanya. Kadangkala 

pembaca membaca bagian yang sedang atau mudah masih 

membaca dengan pelan. Hal tersebut tidak tepat. Yang tepat 

adalah pada bagian yang sedang kecepatan baca dipercepat 

dan pada bagian yang mudah kecepatan baca lebih dipercepat 

sehingga memperoleh kecepatan baca yang ideal. Pengertian 

mempercepat bisa saja diartikan sebagai kegiatan 

mempercepat proses membaca, baik pada bagian yang mudah, 

sedang, maupun yang sulit. Mata dikondisikan mempercepat 

ayunannya dan otak dikondisikan untuk bisa cepat memahami 

apa yang telah dilihat oleh mata. Pembaca berupaya 

mempercepat gerak mata, pengiriman rangsangan ke otak, dan 

cara kerja otak untuk memahami bacaan sehingga pembaca 

dapat membaca seefektif dan seefisien mungkin. 

5. Review atau meninjau kembali merupakan kegiatan pembaca 

untuk membaca kembali secara sepintas. Hal yang harus 

diperhatikan adalah cara membacanya harus secara sepintas 

lalu. Jika pelan atau lamban tidak dikatakan mereview, tetapi 

membaca ulang. Apabila terjadi pengulagnan proses membaca, 

pelaksanaan membaca dengan metode ini tidak berhasil. 

Pembaca yang karena belum dapat memahami bacaan dengan 

baik disarankan mengulang kegiatan membaca pada waktu 

yang berbeda sehingga rangkaian tahap dalam metode PACER 

bisa berjalan secara urut, walaupun hasilnya belum maksimal. 
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2.4.3 Teknik Mengingat (Loci dan Peg) 
Setelah informasi diperoleh dari bacaan, hal yang penting 

untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana caranya menghafal atau 

mengingat informasi-informasi yang telah diperoleh. Sewaktu 

menghafal, pembaca menggunakan pemicu atau teknik untuk 

mengingat. Untuk kali pertama, teknik mengingat tercipta dengan 

sendirinya atau secara alami, tetapi kemudian untuk dapat 

mengingat secara efektif diperlukan teknik yang khusus. Teknik 

mengingat secara tepat guna ada delapan. Kedelapan teknik 

tersebut adalah teknik aliterasi, akronim, akrostik, sajak, loci, link, 

peg, dan fonetik (Wainwright 2006:66-69). 

Teknik loci merupakan  teknik mengingat yang mula-mula 

digunakan untuk mengingat bahan pidato yang akan disampaikan. 

Modifikasi dari teknik ini dalam membaca adalah mengingat-ingat 

bahan bacaan yang akan disampaikan oleh pembaca. Teknik ini 

telah digunakan sebagai teknik mengingat sejak tahun 500 SM. 

Loci berasal dari bahasa latin yang berarti tempat-tempat. 

Berdasarkan arti tersebut, cara kerja pembaca adalah dengan 

membayangkan tempat atau bangunan yang telah dikenal, 

kemudian menyusun urutan atau rute perjalanan untuk melakukan 

perjalanan dalam menelusuri tempat tersebut. Pada setiap tempat 

(bagian bangunan), pembaca membuat asosiasi antara pokok 

pikiran atau informasi pokok yang ingin diingat dengan suatu tempat 

yang dikenal. Dengan cara seperti itu, pembaca akan dapat 

mengingat pokok-pokok pikiran bacaan dalam urutan tempat atau 

kejadian yang benar. 

Teknik ini dapat digunakan oleh pembaca dalam membaca 

bacaan sastra, berita, kejadian, dan proses. Dalam bacaan sastra 

digunakan untuk mengingat nama-nama tempat kejadian dengan 

cara mengasosiasikan tempat-tempat dalam cerita dengan tempat-

tempat yang telah dikenal. Membaca bacaan berita dapat 
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menggunakan teknik ini dengan mengasosiasikan isi berita dengan 

tempat yang sesuai dengan berita yang dibaca. Pembaca 

mengasosiasikan kejadian-kejadian yang dibaca dengan 

mengurutkan tempat kejadian yang telah dikenal atau dialami oleh 

pembaca. Bacaan yang isinya tentang prosa juga dapat digunakan 

dengan teknik ini dengan mengasosiasikan prosa yang dibaca 

dengan tempat-tempat yang telah dikenal. 

Teknik peg merupakan teknik mengingat yang digunakan 

untuk menghafal isi atau informasi bacaan dengan menciptakan 

hubungan atau asosiasi antara informasi yang ada dalam bacaan 

dengan asosiasi yang dibentuk oleh pembaca. Teknik ini 

mempunyai kesamaan dengan teknik link, yaitu sama-sama 

menggunakan pola kerja hubungan dan asosiasi. Perbedaannya 

adalah teknik ini lebih sederhana dan terbatas di banding dengan 

teknik link dan asosiasi pada teknik ini berbentuk format yang sudah 

tetap. Pada teknik peq yang dihafal berupa informasi yang lebih 

sedikit dan sifat hubungan asosiasi lebih sederhana, yaitu 

menghubungkan dan mengasosiasikan antara informasi yang ada 

dalam bacaan dengan informasi yang sudah jelas dan tetap. Format 

asosiasi yang tetap sebelumnya dibuat oleh pembaca secara baku.  

 

2.5 Membaca Kritis Buku Karya Sastra 
 Dalam standar isi pada kurikulum 2006,   siswa kelas VII 

dituntut dapat mengomentari buku   cerita   yang dibaca dan 

menemukan realitas kehidupan anak yang terefleksi dalam buku 

cerita anak baik asli maupun terjemahan. Siswa kelas IX dituntut 

dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-cerpen dalam 

satu  buku kumpulan cerpen, membandingkan karakteristik novel 

angkatan 20-30an, dan mengidentifikasi kebiasaan, adat, etika yang 

terdapat dalam buku novel angkatan 20-30an. Kiat yang dapat 
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digunakannya adalah model membaca bawah atas (lihat 2.1.1), 

metode SQ3R, dan teknik retensi-diskusi (lihat 2.1.5).  

 

2.5.1 Metode SQ3R 
Metode SQ3R merupakan metode membaca yang ditujukan 

untuk kepentingan studi yang terdiri atas lima tahap, yaitu survai, 

question, reading, recite dan review (Tarigan 1990:54). Mula-mula 

metode ini dikembangkan oleh Robinson pada tahun 1946. Metode 

ini dibuat untuk kepentingan membaca bacaan yang berupa buku 

untuk kepentingan belajar. Tampubolon (1990:170) 22aragr nama 

metode SQ3R dengan istilah surtabaku yang merupakan akronim 

dari survai, 22arag, baca, 22aragrap, dan ulang. Penjelasan dari 

kelima tahap dalam SQ3R adalah sebagai berikut. 

Survai adalah meninjau, meneliti, mengkaji, dan cara 

membaca bagian-bagian tertentu dari sebuah buku. Bagian-bagian 

buku yang disurvai adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal (preliminaries) yang disurvai meliputi halaman judul, 

kata pengarang, daftar isi, daftar 22arag, daftar gambar, dan abstrak 

(bila ada). Pada halaman judul yang disurvai adalah judul buku, 

pengarang, penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit. Bagian isi yang 

disurvai meliputi judul tiap bab, subjudul, bagan, diagram, grafik, dan 

abstrak (bila ada). Bagian akhir buku yang disurvai meliputi 

simpulan, daftar pustaka, dan indeks (bila ada). Cara mensurvai 

bagian-bagian tersebut adalah dengan membuka-buka bagian-

bagian tersebut secara cepat dan menyeluruh dalam sekali 

pandang. Bagian-bagian buku yang disurvai dibaca dengan teknik 

baca layap (skimming,) yaitu membaca secepat mungkin halaman 

demi halaman. Survai dilakukan dalam waktu beberapa menit saja 

dan merupakan kegiatan awal dari penerapan metode ini. 

Tujuan dilakukannya survai adalah untuk mengetahui anatomi 

buku, mutu buku, dan gambaran umum isi buku. Anatomi buku 
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merupakan bagian-bagian dari sebuah buku yang umumnya meliputi 

bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Tahap mensurvai buku 

diperlukan untuk tahap berikutnya. Jika tidak melakukan survai, 

pembaca tidak akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan isi buku. Survai juga digunakan untuk mengetahui 

mutu buku. Buku yang bermutu baik akan mengandung bagian-

bagian buku yang lengkap. Bagian awal dari sebuah buku yang 

lengkap terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan sari. Bagian isi dari sebuah buku yang 

baik adalah terdapat bab, sub-sub bab, ringkasan yang tersusun 

secara sistematis. Bagian akhir dari sebuah buku yang bermutu 

meliputi simpulan, daftar pustaka, dan indeks. Tujuan lain dari 

mensurvai adalah untuk mengetahui gambaran umum sebuah buku 

secara cepat. Dalam waktu yang singkat pembaca sudah dapat 

mengetahui buku yang disurvai itu cocok atau tidak, mengandung 

informasi-informasi yang dibutuhkan atau tidak. Jika jawabannya 

tidak, pembaca tidak perlu meneruskan ke tahap berikutnya. Jika 

jawabannya ya, pembaca akan meneruskan kegiatan membacanya 

pada tahap berikutnya. 

Questioin (bertanya) merupakan tahap kedua dari metode 

SQ3R yang berupa kegiatan pembaca menyusun pertanyaan-

pertanyaan. Pertanyaan dibuat berdasarkan perkiraan-perkiraan 

pembaca sewaktu melakukan survai. Pertanyaan-pertanyaan dapat 

muncul karena keinginan atau hasrat pembaca untuk mengetahui 

mengenai sesuatu hal yang diperkirakan terdapat dalam bacaan. 

Umumnya, pertanyaan-pertanyaan menanyakan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan judul dan subjudul. Misalnya, ada 

buku yang berjudul Membaca Efektif dan Efisien. Kemungkinan 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah berikut ini. 

1. Apakah yang dimaksud membaca yang efektif ? 

2. Apakah yang dimaksud membaca yang efisien? 
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3. Apakah yang dimaksud membaca yang efektif  dan efisien? 

4. Bagaimana caranya membaca efektif? 

5. Bagaimana caranya membaca efisien? 

6. Apa manfaat membaca efektif dan efisien? 

Pertanyaan-pertanyaan itu dicatat atau dihafal. Sebaiknya, 

pertanyaan-pertanyaan itu dicatat supaya pembaca tidak lupa dan 

tidak membebani pembaca untuk selalu mengingat-ingat pertanyaan 

sehingga dapat mengganggu konsentrasi pada waktu membaca. 

Manfaat melakukan question bagi pembaca sebelum membaca 

adalah sebagai berikut. 

1. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat akan mengarahkan 

pembaca untuk menemukan isi bacaan pada waktu pembaca 

melakukan tahap reading. 

2. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat akan memotivasi pembaca 

untuk membaca dengan sungguh-sungguh karena sudah tahu 

target yang ingin dicapai. 

3. Pertanyaan-Pertanyaan yang dibuat akan mengarahkan pikiran 

pembaca pada bagian-bagian tertentu dari bacaan yang 

dibaca. Pembaca dikondisikan berpikir kritis atas bacaan yang 

dibaca. Pembaca tidak hanya menerima informasi yang 

disampaikan penulis. Jika belum yakin, pembaca boleh 

meragukan apa yang dikatakan penulis sambil mencari sumber-

sumber lainnya yang dapat meyakinkan pembaca atau bahkan 

pembaca tambah ragu atau tidak yakin tentang apa yang ditulis 

penulis. 

Reading (membaca) merupakan tahap ketiga dari metode 

SQ3R yang berupa kegiatan pembaca untuk membaca bacaan. 

Tahap ini merupakan tahap yang terpenting dari metode ini. Tahap 

sebelumnya (survai end question) dipersiapkan untuk melakukan 

tahap ini. Apa yang telah dirintis pada kedua tahap sebelumnya 
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akan direalisasikan pada tahap reading. Kedua tahap sesudahnya 

(recite end review) merupakan tindak lanjut dari tahap ini. 

Pada tahap ini, pembaca melakukan kegiatan membaca 

secara menyeluruh, yaitu membaca bab demi bab dan bagian demi 

bagian bab. Pembaca biasanya membaca dengan teliti sambil 

mencari jawaban dari pertanyaan pada tahap question. Untuk 

memperlancar proses membaca, pembaca memfokuskan pada 

kata-kata kunci, pikiran-pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan, 

dan simpulan yang dibuat penulis. Jika diperlukan, pembaca bisa 

membuat catatan tentang hal-hal yang penting yang telah 

ditemukannya atau pembaca cukup berupa menggarisbawahi hal-

hal yang penting pada buku. 

Dalam membaca, pembaca tidak harus melakukan kecepatan 

baca yang sama. Kecepatan baca disesuaikan dengan tujuan 

membaca dan bacaan. Kecepatan baca bidang cepat jika yang ingin 

diperoleh hanya hal-hal tertentu saja atau hal-hal yang penting dan 

kecepatan baca lambat (diperlambat) jika yang diinginkan adalah 

mengetahui semua isi yang ada pada bacaan. Bagian bacaan yang 

sukar akan dibaca dengan lambat, bagian bacaan yang sedang 

dibaca kecepatan sedang, dan bagian bacaan yang mudah dibaca 

dengan kecepatan yang tinggi. Dengan cara seperti itu, pembaca 

melakukan membaca secara fleksibel. 

Dengan fleksibilitas baca, pembaca harus pandai memilih 

model membaca yang diterapkan, teknik membaca yang digunakan, 

dan jenis membaca yang dipraktekkan. Model membaca yang cocok 

untuk membaca secara fleksibel adalah model membaca campuran. 

Model membaca ini menyarankan kepada pembaca untuk membaca 

dengan cara yang tidak sama pada setiap bagian bacaan. Gaya 

(model) yang ditawarkan ada dua. Pertama, gaya membaca bawah 

atas untuk membaca bacaan yang sulit atau belum dikenal. Kedua, 

gaya membaca atas bawah untuk membaca bacaan yang mudah 
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atau sedang. Kedua gaya diterapkan bersama-sama pada waktu 

membaca. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa kesulitan bagian-

bagian bacaan tidak sama. Pilihan teknik membaca juga didasarkan 

atas tingkat kesulitan bagian-bagian bacaan, teknik close reading 

dipilih jika bagian bacaan yang dibaca tingkat kesulitan bacaan 

tinggi atau sedang. Teknik skimming dipilih jika bagian bacaan yang 

dibaca tingkat kesulitannya mudah. Keberagaman pilihan teknik 

membaca dapat dibaca pada bab IV. 

Menurut Tarigan (1990:12), pembaca buku termasuk di dalam 

jenis membaca dalam hati. Membaca dalam hati dapat diklasifikasi 

menjadi dua, yaitu membaca intensif dan ekstensif. Membaca 

intensif merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami 

semua informasi yang ada dalam bacaan, baik yang paling atau 

pokok maupun yang detail, dengan cara membaca secara teliti. 

Membaca ekstensif merupakan jenis membaca yang bertujuan 

untuk memahami informasi-informasi yang penting atau pokok yang 

terdapat pada bacaan dengan cara membaca secara sepintas. Dari 

dua jenis membaca itu, membaca buku termasuk di dalam 

membaca intensif. 

Recite (menceritakan kembali) merupakan tahap keempat dari 

metode SQ3R yang berupa kegiatan membaca untuk menceritakan 

kembali isi bacaan yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. 

Tahap ini dilakukan apabila pembaca sudah merasa yakin bahwa 

pertanyaan yang telah dirumuskan pada tahap question dapat 

dijawab dan dapat menceritakan dengan benar mengenai bacaan 

yang telah dibacanya. 

Tahap ini dapat dilakukan per subbab, per bab atau setelah 

bacaan selesai dibaca. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah 

kemahiran yang dimiliki pembaca, kebiasaan, tingkat kesulitan 

bacaan, dan panjang pendeknya bacaan. Pembaca yang belum 

mahir lebih baik melakukan recite tiap subbab, pembaca yang sudah 
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cukup mahir disarankan merecite tiap bab, dan pembaca yang 

sudah mahir melakukan recite setelah selesai membaca semua bab. 

Recite menyesuaikan dengan kebiasaan pembaca. Ada pembaca 

yag biasa menceritakan kembali isi bacaan setelah selesai semua 

bab dibaca, ada yang selesai tiap-tiap bab, dan ada juga yang 

setelah selesai tiap-tiap subbab. 

Tingkat kesulitan dan panjang-pendeknya bacaan menjadi 

menjadi pertimbangan dalam melakukan recite. Bacaan yang sulit 

merecitenya setelah selesai membaca pada setiap subbab, bacaan 

yang sedang merecitenya setelah selesai membaca setiap bab, dan 

bacaan yang mudah mericetenya setelah selesai membaca semua 

bab. Bacaan yang pendek menceritakan kembalinya setelah selesai 

membaca semua, bacaan yang sedang setelah selesai per bab, dan 

bacaan yang panjang setelah selesai per subbab.  

Pada tahap ini, pembaca tidak boleh membuka-buka buku 

yang telah dibaca. Pembaca dalam menceritakan kembali harus 

sudah hafal mengenai isi bacaan. Ada kemungkinan pembaca lupa 

tentang sesuatu hal yang akan diceritakan. Pembaca diberi 

kesempatan untuk membaca bagian yang terlupakan. Hal tersebut 

diperbolehkan supaya tidak mengganggu tahap berikutnya (review). 

Sebaiknya, recite dilakukan secara tulis (tertulis), bukan lisan. 

Recite tertulis dapat berupa ikhtisar. Ikhtisar dibuat berdasarkan 

rambu-rambu berikut ini. 

1. Ikhtisar dibuat dengan menggunakan kata-kata pembaca 

sendiri. 

2. Ikhtisar dibuat secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup 

butir-butir penting isi bacaan. 

3. Ikhtisar dilakukan tidak berbarengan dengan kegiatan lain, 

misalnya sambil membaca atau sambil membuka-buka kembali 

halaman buku. 

 (Harjasujana dan Mulyati 1997:212). 
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Menceritakan kembali isi bacaan (buku) tidak harus hanya 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat pada tahap 

question, tetapi dapat dikembangkan. Pembaca bisa saja 

menceritakan kembali hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh guru 

atau dosen waktu ujian dan ditanya teman-temannya sewaktu 

diskusi. 

Bagi pembaca, tahap ini merupakan tahap evaluasi. Pembaca 

dievaluasi seberapa jauh, luas atau banyaknya informasi yang telah 

dicerna melalui kegiatan membaca. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kecermatan, keteraturan, dan kedalaman dalam menceritakan 

kembali isi buku. Pembaca yang telah berhasil adalah pembaca 

yang dapat bercerita secara cermat, teratur, dan rinci. Sebaliknya, 

pembaca yang belum berhasil adalah pembaca yang tidak dapat 

bercerita secara cermat, teratur, dan rinci. 

Review (meninjau kembali) merupakan tahap akhir dari 

metode SQ3R yang berupa kegiatan pembaca untuk memeriksa 

ulang bagian-bagian yang telah dibaca dan dipahami. Meninjau 

ulang tidak sama dengan membaca ulang. Membaca ulang 

merupakan kegiatan membaca untuk mengulang membaca bacaan 

yang telah dibaca secara teliti, sedangkan meninjau ulang 

merupakan kegiatan untuk melihat-lihat bagian-bagian bacaan 

secara secepat kilat. Bagian yang ditinjau ulang misalnya judul, 

subjudul, gambar, diagram, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada 

pada buku. 

Meninjau kembali bacaan diperlukan untuk menyegarkan 

kembali ingatan atas informasi-informasi yang telah diperoleh pada 

waktu membaca. Tahap ini berguna dalam membantu pembaca 

mengingat-ingat dan mengeluarkannya pada waktu ujian. Disamping 

itu, review bermanfaat untuk mengecek barangkali ada hal-hal yang 

penting terlewati. 



 

 

2-29 Membaca Pemahaman 

Pada tahap ini, pembaca yang sudah mahir tidak sekedar 

merasa yakin telah menguasai semua isi yang ada dalam buku, 

tetapi pembaca juga merenungkan dan memikirkan benar-tidaknya 

informasi-informasi yang disampaikan penulis, kelebihan dan 

kelemahan buku yang dibaca, kritik dan saran yang bisa 

disampaikan untuk menyempurnakan buku yang dibaca. 

Agar hasil baca dari metode SQ3R terpelihara dengan baik, 

perlu ditulis dalam kartu baca. Nama lain kartu baca menurut 

Tampubolon (1990:173) adalah kartu rangkuman pokok bacaan 

studi. Hal-hal yang dicatat dalam kartu baca adalah sebagai berikut: 

1. nama pengarang, judul buku, tahun terbit, tempat terbit, dan 

penerbit, 

2. topik atau judul bacaan, 

3. ringkasan mengenai pokok-pokok penting isi bacaan dengan 

bahasa pembaca sendiri, 

4. kutipan lengkap bagian informasi atau pernyataan yang 

dipandang penting dengan disertai keterangan sumber otentik 

(tahun terbit dan halaman). 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam menggunakan metode 

SQ3R ada lima. Pertama, pembaca dilatih membaca secara 

sistematis. Kelima tahap dalam SQ3R dilaksanakan secara 

sistematis mulai dari survai sampai dengan review. Informasi-

informasi yang didapat dari buku secara bertahap. Kedua, membaca 

akan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tahan lama. 

Semua bagian-bagian buku dibaca mulai dari halaman judul sampai 

daftar pustaka atau indeks. Pemahaman yang diperoleh akan tahan 

lama tersimpan di dalam otak karena diperoleh dengan 

menggunakan cara yang bertahap.  

Ketiga, pembaca akan dapat menentukan secara cepat apakah 

buku yang dihadapinya sesuai dengan yang diperlukan atau tidak. 

Jika buku tersebut diperlukan, pembaca akan meneruskan 
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membacanya. Jika buku itu tidak diperlukan, pembaca akan beralih 

pada bacaan lain yang sesuai kebutuhannya. Pembaca dapat 

mengetahui hal tersebut setelah selesai melakukan survai. 

Contohnya adalah jika pembaca diberi tugas mencari pengertian 

metode SQ3R, tahap-tahap penggunaan, dan manfaat 

menggunakan SQ3R. Buku yang dihadapi untuk dibaca adalah buku 

yang berjudul Membaca 2 karangan Harjasujana dan Mulyati. Buku 

tersebut disurvai pada daftar isi. Dalam daftar isi terdapat judul bab 

metode SQ3R pada bab VIII. Sub-sub bab pada bab VIII berjudul 

pengertian, tahap-tahap, dan manfaat SQ3R. Dari hasil survai 

tersebut pembaca dapat menentukan bahwa buku itu diperlukan 

sehingga pembaca melakukan tahap berikutnya.  

Keempat, pembaca diberi kesempatan untuk membaca secara 

fleksibel. Pengaturan tempo membaca tiap-tiap bagian bacaan tidak 

selalu harus sama. Tempo baca akan diperlambat jika membaca 

hal-hal yang belum diketahuinya atau bacaannya sulit. Pembaca 

akan mempercepat tempo bacanya jika membaca hal-hal yang 

sudah diketahui atau bacaannya mudah.  

Kelima, pembaca membaca secara efektif dan efisien. 

Keefektifan membaca dapat dilihat dari tercapainya kegiatan 

membaca sesuai dengan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

membaca buku dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk 

mencapai tujuan, pembaca melakukan serangkaian tahapan yaitu 

reading, recide, dan review sehingga tujuan baca akan bisa tercapai 

dengan baik. Keefisien membaca dilihat dari sisi waktu yang 

dibutuhkan dalam membaca. Waktu baca dari sebuah buku dengan 

metode SQ3R 30aragrap cepat. Pembaca sudah mempunyai tahap-

tahap yang pasti dan persiapan yang mantap untuk membaca 

sehingga akan mempercepat proses membaca buku. Pembaca 

tidak akan mengulang bacaan yang telah dibaca. Di samping itu, 

pembaca melaju dengan penuh keyakinan. 
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2.6 Kiat Membaca Intensif Teks Bacaan (Artikel)  
Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas VII 

dituntut dapat menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. 

Siswa kelas VIII dituntut dapat menemukan informasi untuk bahan 

diskusi melalui membaca intensif. Kiat yang dapat digunakan siswa 

untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca bawah atas 

(lihat 2.1.1), metode paragraf, dan teknik retensi (repetisi dan 

diskusi).  

2.4.1 Metode Paragraf 
Metode paragraf merupakan cara membaca dengan menelaah 

paragraf demi paragraf. Pembaca tidak lagi memfokuskan perhatian 

pada kalimat demi kalimat, tetapi memusatkan perhatian atas jalinan 

kalimat-kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Metode ini 

didasarkan atas asumsi bahwa sebuah paragraf merupakan satuan 

bacaan yang mengandung ide pokok yang ingin disampaikan oleh 

penulis. Dalam metode ini, pembaca didorong untuk menghentikan 

ayunan matanya pada akhir paragraf dan memahami ide-ide atau 

pikiran-pikiran pokok yang ada dalam paragraf yang dibaca. 

Disamping itu, pembaca dituntut dapat merangkaikan ide-ide pokok 

yang dikandung oleh tiap-tiap paragraf menjadi jalinan yang utuh 

yang membentuk satu topik bacaan. 

Metode paragraf adalah metode yang paling tinggi 

tingkatannya dalam metode menengah. Membaca paragraf 

merupakan membaca yang paling kompleks dan rumit. Untuk itu, 

dalam penguasaannya perlu latihan secara kontinyu, 

berkesinambungan, dan tekun. Dalam prakteknya dibutuhkan 

keterampilan-keterampilan atau kemahiran-kemahiran yang telah 

dikuasai dalam metode sebelumnya. Latihan metode paragraf dapat 

dibagi menjadi dua,  yaitu mekanik dan konseptual. 
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   2.4.1.1 Metode Paragraf secara Mekanik 
Pada latihan ini, pembaca dilatih untuk dapat menggerakkan 

matanya secara tepat dan cepat dalam menatap unsur-unsur yang 

ada pada paragraf. Mata menghentikan geraknya pada setiap akhir 

paragraf paragraf. Boleh saja mata menghentikan kerjanya sebelum 

akhir paragraf, jika ada tujuan tertentu yang berkaitan dengan 

pemahaman. Misalnya, pembaca menemukan pikiran pokok 

paragraf atau informasi yang dicari ditengah paragraf. 

Latihan metode paragraf secara mekanik dapat dilatihkan 

dengan bacaan berikut ini. 

Rumput Menolak Gelombang Hijau 
Kita tentu senang melihat tanaman di sekitar kita dalam 

keadaan segar dan telihat hijau. Begitu pula dengan 

rumput.Ternyata, warna hijau yang kita tangkap lewat mata 

sebenarnya gelombang cahaya yang ditolak tanaman itu. 

Untuk menjelaskannya, mari kita ambil selembar rumput atau 

daun apa pun dan potongan kecilnya diperiksa di bawah 

mikroskop. Akan terlihat, daun itu tidak berwarna hijau, tetapi 

sebagian besar tembus pandang dan dipenuhi kira-kira 50 – 

100 kloroplas. 

Kloroplas ini seperti sebuah kantung kecil yang berisi 

kantung-kantung pipih lebih kecil yang disebut tilakoid. Molekul-

molekul klorofil hijau (sebagai tempat berlangsungnya 

fotosintesis) melekat pada tilakoid dengan membentuk jalur-

jalur yang teratur. Bagian-bagian renik inilah yang disebut 

fotosistem. Ada dua jenis fotosistem, yakni fotosistem I (PS I) 

dan fotosistem II (PS II). Mereka merupakan tim dalam proses 

fotosintesis. 

Ketika cahaya matahari menerpa permukaan tilakoid, PS 

II dari molelul klorofil menjeratnya. Cahaya merah diserapnya. 

PS I mencari cahaya dengan panjang gelombang yang lebih 



 

 

2-33 Membaca Pemahaman 

panjang dan klorofil menyerap cahaya tumbuhan, hanya 

cahaya hijau yang tidak digunakan atau diserap, tetapi 

dipantulkan ke mata kita. 

Jadi, sebenarnya yang menyejukkan mata dan 

meneduhkan hati merupakan gelombang yang tidak dibutuhkan 

tumbuhan dalam proses pembuatan makanan. Gelombang 

cahaya yang ditangkal rumput atau daun tadi justru sangat 

berharga bagi manusia.  

(Intisari Juli 2000:101). 

 

Alternatif cara membaca bacaan di atas adalah berikut ini. 

1. Tataplah satu halaman penuh dari atas sampai bawah atau dari 

paragraf awal sampai paragraf terakhir. 

2. Gerakkanlah mata Anda mulai dari kalimat pertama sampai 

kalimat terakhir pada tiap-tiap paragraf. 

3. Gerakan mata dari kalimat satu ke kalimat yang lain 

menggunakan kecepatan baca yang tidak sama. Hal tersebut 

bergantung pada isi masing-masing kalimat. Kalimat yang 

penting (kalimat utama) bisa dibaca lebih lambat dibanding 

kalimat penjelas. 

4. Jika ada tujuan tertentu, Anda biasa saja berhenti sejenak pada 

akhir sebuah kalimat yang terletak di awal atau ditengah 

paragraf. 

5. Lakukanlah latihan tersebut selama 2 atau 3 kali. 

6. Berlatihlah terus-menerus pada hari-hari berikutnya. 

 

   2.4.1.2 Metode Paragraf secara Konseptual 
Pada latihan ini pembaca dilatih untuk dapat memahami 

paragraf yang dibaca dan dapat memahami keseluruhan makna yang 

terdapat dalam sebuah bacaan. Kemahiran membaca dan 

pengetahuan tentang paragraf diperlukan pada latihan ini. Salah satu 
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pengetahuan yang harus dimiliki pembaca adalah struktur paragraf 

(Harjasujana dan Mulyati 1997:186). Setiap kalimat yang membentuk 

sebuah paragraf mempunyai peran paragraph. Peran struktural yang 

diemban oleh kalimat dalam sebuah paragraf adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Kalimat sebagai kalimat topic atau kalimat utama. 

2. Kalimat sebagai kalimat penjelas. 

3. Kalimat sebagai pemuas, yaitu kalimat yang tidak memberi 

dukungan atau keterangan apapun terhadap pikiran utama. 

Kalimat pemuas tidak bermanfaat bagi pembaca. Penulis 

mencantumkan hanya sekedar untuk memperoleh kepuasan. 

Bacaan berikut ini dapat digunakan sebagai latihan metode paragraf 

secara konseptual. 

 

Bisnis Duku, Bisnis Kilat 
Para pedagang biasanya memborong buah duku dari 

petani pekebun ketika buah sudah matang komersial. 

Tandanya kulit buah sudah kuning keabu-abuan. Tujuannya, 

agar buah bisa lebih tahan lama kalau dikirim ke tempat jauh. 

Itu pun masih harus menunggu beberapa hari lagi sebelum 

dijajakan. 

Buah dipanen dengan jalan dipanjat pohonnya dan 

dipotongi tandan buahnya dengan gunting pemangkas kebun. 

Cara ini kadang banyak melukai batang tempat menempelnya 

tangkai tandan buah, sehingga perbungaan berikutnya tidak 

normal lagi, karena banyak yang rusak. Hasilnya turun! Karena 

itu, beberapa pedagang langganan petani pekebun kemudian 

memakai cara lain. Pakai tangga. 

Dengan memotong tandan buah dari tangga, 

kemungkinan merusak kuncup bunga yang masing menunggu 

giliran tumbuh, bisa dikurangi. Ini bisa menghasilkan buah lagi. 
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Biasanya 4–5 kali panen sebelum semua buah dari satu pohon 

habis dipetik. 

Memetiknya harus dalam cuaca kering, ketika buah sudah 

tidak basah lagi oleh embun pagi. Buah yang masih basah 

akan mudah berjamur, meskipun dikemas dalam peti kayu 

beralas koran (bekas) yang sudah kering. 

Di tempat pengemasan, butiran buah dilepas sebutir demi 

sebutir dari tandanya, dan dipilih yang bobotnya 20 – 40 g 

sebutir saja yang akan dijual. Buah pilihan ini dikemas dalam 

peti kayu yang diberi ventilasi pada semua sisinya. Peti dilapisi 

35arag bekas atau daun pisang kering yang tebal sebagai 

peredam benturan. 

Kalau terbentur-bentur karena peradam dalam 

pengemasannya kurang tebal, dan peti juga dengan kasar 

dilempar-lempar ke atas truk, kulit buah duku cepat ber-totol-

totol coklat. Begitu juga kalau buah sudah keburu dikemas 

ketika masih agak basah. Penampilannya menyebalkan, 

meskipun rasa buahnya masih tetap manis. 

Itu sebabnya, para pedagang duku harus bekerja cermat, 

meskipun cepat. Begitu selesai memborong buah di pohon, 

mereka segera mengemasnya. Malam itu juga “peti kemas” 

diangkut dengan truk yang berjalan malam, dari daerah 

35aragraph ke Jakarta lewat Trans Sumatra Highway. Dalam 

18 jam, duku sudah dibongkar di pasar induk Kramatjati 

Jakarta untuk dijual kepada para agen. Malam harinya, sudah 

dijual lagi ke para pengecer yang memasarkannya ke 

konsumen esok harinya. Semuanya selesai dalam waktu tiga 

hari. Kalau teralmbat sampai tidak terjual dalam waktu  yang 

singkat itu, buah sudah bertotol-totol hitam. Biasanya terpaksa 

diobral. 

(Intisari Juli 2000:87). 
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Tahap-tahap 36aragraph3636 yang dapat digunakan untuk 

membaca bacaan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Tataplah satu halaman penuh dari sebuah bacaan dari atas 

sampai bawah. 

2. Mulailah memahami paragraf pertama dengan cara membaca 

kalimat pertama sampai kalimat terakhir. 

3. Pahamilah masing-masing kalimat dalam paragraf itu secara 

tidak sama. Pemahaman atas kalimat utama lebih dipentingkan 

dari pada pemahaman kalimat penjelas. 

4. Jika ada tujuan tertentu, bisa memfokuskan pemahaman 

terhadap sebuah 36aragraph. 

5. Lakukanlah memahami paragraf berikutnya seperti tahap 

nomor 2 dengan memperhatikan tahap nomor 3 dan 4. 

6. Lakukanlah latihan ini selama 2 atau 3 kali. 

7. Berlatihlah terus-menerus di hari-hari berikutnya dengan 

bacaan yang lainnya. 

 
 2.4.2 Teknik Retensi-Repetisi 

Sesudah informasi atau isi yang ada dalam bacaan dihafal, 

yang perlu dikerjakan berikutnya oleh pembaca adalah menyimpan 

hafalan atau ingatan supaya sewaktu hafalan tersebut digunakan 

segera atau cepat muncul. Misalnya, pembaca ditanya sewaktu ujian 

tentang hal-hal yang telah dibacanya (menceritakan kembali isi 

bacaan atau menjawab mengenai informasi yang ada dalam 

bacaan). Seorang pembaca yang dapat menyimpan hafalan dengan 

baik maka sewaktu tes segera dapat ingat kembali tentang apa-apa 

yang telah diingatnya. Sebaliknya, pembaca yang tidak dapat 

menyimpan hafalan dengan baik maka sewaktu tes kesulitan 

mengingat kembali apa yang telah dihafal atau bahkan lupa sama 

sekali tentang informasi yang telah dihafal.  
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Untuk membantu pembaca menyimpan hafalan dengan baik 

diperlukan teknik membaca secara khusus. Teknik tersebut 

dinamakan teknik retensi. Kata retensi berasal dari bahasa Inggris 

yang berarti penyimpanan. Teknik retensi dibuat untuk membantu 

pembaca untuk menyimpan ingatan tentang informasi yang ada 

dalam bacaan dan sewaktu dibutuhkan siap untuk dipanggil atau 

dimunculkan. Teknik retensi ada lima, yaitu repetesi, diskusi, menulis 

informasi, menggunakan informasi, dan tes (Wainwraught 2006: 57-

58). 

        Teknik repetisi merupakan jenis teknik yang digunakan 

pembaca dengan mengulang bacaan yang sudah dibaca. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat informasi yang 

telah dihafal sehingga mudah untuk diingat kembali. Yang direpetisi 

tidaklah semua bagian bacaan, tetapi bagian tertentu atau hal 

tertentu saja, yaitu bagian yang perlu dihafal lagi, informasi penting, 

kata kunci dan hal-hal lain yang dianggap penting. Pembaca juga 

tidak membaca dengan cara yang sama sewaktu membaca bacaan 

kali pertama. Pembaca dapat membaca dengan kecepatan yang 

tinggi. Bagian bacaan yang tidak perlu (sudah dihafal) dilewati dan 

bagian bacaan yang ingin diretensi dibaca secara sepintas.  

Dalam metode SQ3R, teknik ini dapat diterapkan pada tahap 

review. Pada tahap review pembaca hanya membolik-balik halaman 

yang telah dibaca secara cepat. Salah satu tujuan mereview adalah 

untuk memperkuat ingatan. 

 

2.7 Kiat Membaca Intensif Iklan 
Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas IX dituntut 

dapat membedakan antara fakta dan opini dalam teks iklan di surat 

kabar melalui kegiatan membaca intensif. Kiat yang dapat digunakan 

siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca bawah 
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atas (lihat 2.1.1), metode frase dan kalimat (lihat 2.2.2), dan teknik 

retensi-diskusi (lihat 2.1.5).  

Metode frase merupakan cara membaca 38aragr bacaan yang 

berbentuk frase. Pembaca menggerakkan matanya dari frase ke 

frase dan memahami atas frase-frase yang dibacanya. Metode ini 

didasarkan atas asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-ide dan 

perasaannya bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk 

frase (Hardjasujana dan Mulyati 1997:177). Berdasarkan asumsi 

tersebut, seorang pembaca membaca dengan membuat lompatan 

pandangan mata dari frase yang satu ke frase yang lainnya. 

Pembaca berhenti sejenak tidak di antara kata dengan kata, tetapi di 

antara frase dengan frase. Dalam memahami bacaan, pembaca tidak 

lagi memahami kata demi kata, namun memahami frase demi frase 

dan merangkai pemahaman tersebut menjadi pemahaman yang utuh 

dari sebuah bacaan. Metode frase merupakan tindak lanjut dari 

metode kata. Gerak mata dan pemahaman lebih diperluas, yaitu dari 

gerak mata kata demi kata menjadi frase demi frase dan pemahaman 

kata demi kata menjadi frase demi frase. 

Kemahiran membaca frase dapat ditingkatkan melalui dua 

cara, yaitu secara mekanik dan konseptual. 

 

   2.7.1 Metode Frase secara Mekanik 
Membaca frase secara mekanik ditekankan pada 

perkembangan kemahiran aspek mekanis, yaitu gerak mata dan 

kapasitas melihat sejumlah kata (kelompok kata). Pembaca 

berkembang keterampilannya dalam hal kecepatan menggerakkan 

matanya dari frase ke frase berikutnya. Lompatan mata dalam 

membaca frase lebih jauh dibandingkan lompatan mata membaca 

kata. Namun demikian, kemahiran lompatan pandangan mata dalam 

membaca kata digunakan sebagai modal untuk mengembangkan 

lompatan mata dalam membaca frase. Mata didorong untuk 
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melompat lebih jauh dengan cara melihat kelompok kata yang 

berupa frase. Tahap ini mencakup pengguanan tentang pandang 

yang lebih besar sehingga pembaca mampu menyadari bahwa 

satuan pandang pembaca semakin luas. Pembaca akan lebih sedikit 

berhenti pada waktu membaca sehingga waktu baca lebih singkat 

dibandingkan waktu baca dengan menggunakan metode kata. 

Membaca dengan metode frase melibatkan kapasitas visual. 

Umumnya,  seorang pembaca mempunyai potensi  untuk melihat 5 

atau 6 kata dalam satu kali hentian. Walaupun begitu, potensi itu 

tidak banyak pembaca yang mau menggunakan dan 

mengembangkan potensi tersebut. Pembaca hanya berhenti atau 

sudah puas membaca pada satuan kata karena yang mereka 

pentingkan adalah asal bisa membaca. 

Penggunaan metode membaca frase secara mekanik 

mempunyai empat keuntungan. Pertama, seorang pembaca yang 

membaca frase demi frase lebih cepat dibandingkan membaca kata 

demi kata, yaitu tiga atau empat kali lebih cepat. Seorang pembaca 

kata demi kata kecepatan membacanya sama dengan membaca 

nyaring. Berdasarkan hasil penelitian, seorang pembaca nyaring 

hanya akan dapat membaca kurang lebih 250 sampai dengan 300 

kata per menit. Kedua, metode membaca frase secara mekanik akan 

dapat melihat mana yang kata kunci dan mana yang tidak sehingga 

dalam praktek membaca tingkat yang lebih tinggi (membaca cepat) 

kata-kata yang tidak merupakan kata kunci dapat dilompati saja. 

Pembaca yang dapat memadukan membaca frase dengan strategi 

kata kunci dapat membaca lebih efisien. Ketiga, membaca frase 

secara mekanik dapat menanggulangi membaca regresi (membaca 

balik). Pembaca kata demi kata mempunyai kecenderungan untuk 

melihat kembali pada kata-kata yang sudah dibacanya. Hal tersebut 

disebabkan makna bacaan tidak dapat diperoleh dari makna masing-

masing kata yang dibacanya. Membaca frase secara mekanik 



 

 

2-40 Membaca Pemahaman 

menghindarkan dari membaca seperti itu, sebab pembaca dibantu 

menangkap ide-ide atau makna bacaan secara cepat. Keempat, 

membaca frase secara mekanik membuat pembaca lebih dapat 

menikmati bacaan karena bacaan yang dibaca lebih mudah dipahami 

dalam waktu yang lebih cepat sehingga pembaca akan lebih giat 

atau senang membaca. Dengan giatnya pembaca membaca bacaan 

kemahirannya lebih cepat berkembang. 

Untuk dapat mahir menerapkan membaca frase secara 

mekanik, pembaca perlu latihan secara terus-menerus, terencana, 

dan berkesinambungan. Latihan yang dapat dikembangkan dalam 

membaca frase secara mekanik ada dua, yaitu latihan ayunan visual 

dan latihan membaca dengan ayunan visual. 

 

          Latihan Ayunan Visual 
Seperti halnya pada latihan ayunan visual membaca kata, 

pembaca tidak dihadapkan langsung pada bacaan yang 

sesungguhnya, tetapi dihadapkan pada maket atau tiruan bacaan 

yang berupa titik-titik yang tersusun secara teratur. Titik-titik sebagai 

pengganti atau mewakili frase. Dibandingkan titik-titik yang ada pada 

membaca kata, titik-titik yang ada pada bacaan membaca frase 

jaraknya lebih jauh karena yang diwakili tidak lagi kata, tetapi 

kelompok kata. Dengan bacaan seperti itu, pembaca didorong 

membuat ayunan-ayunan (gerakan) mata dari titik satu ke titik yang 

berikutnya. Dengan pola ayunan tersebut, waktu yang dibutuhkan 

dalam membaca bisa lebih efisien. 

Contoh tiruan bacaan untuk latihan ayunan visual adalah 

berikut ini. 
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Maket Bacaan Frase 

 
Ayunan mata dimulai dari titik pertama ke titik kedua, kemudian 

ke titik-titik berikutnya. Ayunan mata tidak boleh berhenti diantara 

titik-titik tersebut. Diusahakan ayunan mata secepat mungkin 

sehingga tidak memungkinkan pembaca melakukan gerakan-

gerakan kepala karena dapat mengganggu kecepatan dalam 

membuat ayunan. Biarkan pandangan mata berayun melewati titik 

demi titik dengan irama yang tepat dan cepat. Latihan seperti ini 

diperlukan sebelum membaca pada bacaan yang sebenarnya. 

Disarankan latihan ini dilakukan dua atau tiga kali sebagai 

pemanasan. 

 

          Latihan Membaca dengan Ayunan Visual 
Pada latihan membaca dengan ayunan visual. Pembaca 

dihadapkan pada bacaan yang sesungguhnya. Pembaca tidak lagi 

membuat ayunan mata dari titik ke titik, tetapi dari frase ke frase. 

Pembaca terlebih dahulu harus sudah mahir dalam mengenal 

kelompok kata sehingga tidak akan salah dalam melakukan ayunan 

dan melakukan hentian sewaktu membaca. Kemahiran yang sudah 

dikuasai sebelumnya, misalnya kemahiran membaca kata dan 

ayunan visual membaca frase, digunakan sebagai modal dalam 

latihan ini. Kamahiran sebelumnya akan berpengaruh dalam 

keberhasilan membaca pada latihan ini. Latihan membaca dengan 

ayunan visual adalah berikut ini. 
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Teori 

 

 
 

Sampai sekarang di kalangan guru sekolah masih hidup 

suatu kejayaan, bahwa pandangan seseorang terhadap suatu 

teori tertentu akan melandasarinya dalam bersikap dan 

bertindak. Pandangan ini disihir dari pernyataan Wardhaugh 

(1969), yang berarti kira-kira “sesungguhnya bagi guru sekolah 

tidak ada yang lebih praktis dari pada suatu teori yang baik”. 

Pengajaran yang baik ialah pengajaran yang didasari oleh 

suatu pemahaman dan pengertian teoritis yang baik terhadap 

suatu teori tertentu. 

Kali pertama mata melihat frase “sampai sekarang”, kemudian 

mata membuat ayunan melihat kelompok kata “dikalangan guru 

sekolah” selanjutnya ayunan mata ditujukan pada frase “masih 

hidup”, dan ayunan mata ke frase-frase atau kelompok kata–

kelompok kata selanjutnya. 

 

 

 



 

 

2-43 Membaca Pemahaman 

   2.7.2  Metode Frase secara Konseptual 
Metode frase secara konseptual menitikberatkan pada aspek 

konseptual, yaitu pemahaman dan penafsiran makna bacaan. 

Kegiatan pembaca tidak lagi dilihat dari kegiatan visualnya, tetapi 

dari kegiatan memahami makna frase demi frase dan 

menafsirkannya menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Pembaca 

berasumsi bahwa ide-ide yang disampaikan penulis tidak lagi dalam 

wujud kata, tetapi berwujud frase. 

Pemahaman bacaan atas frase-frase lebih membantu 

pembaca untuk memahami bacaan secara cepat dan mudah 

dibandingkan pemahaman bacaan atas kata demi kata. Walaupun 

mempunyai keuntungan seperti itu, pembaca sering kali tetap 

membaca kata demi kata karena membaca frase lebih sulit. 

Pembaca harus memadukan makna kelompok kata secara cepat 

dalam satu kali proses memori dalam satu ayunan gerak mata. 

Untuk dapat mempunyai kemahiran membaca frase secara 

konseptual harus sering berlatih. Menurut Harjasujana dan Mulyati 

(1997 : 181 – 183), ada tiga cara latihan membaca frase secara 

konseptual, yaitu latihan pengelompokan satuan ide, penanda 

dengan titik, dan tanpa tanda. 

 Latihan Pengelompokan Satuan Ide 
Pada latihan ini pembaca dihadapkan pada bacaan yang 

sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan satuan ide. Satuan ide 

merupakan kelompok kata yang mengandung satuan arti. Setiap 

kelompok yang mengandung satuan ide dikotaki. Pembaca dilatih 

untuk membaca tiap-tiap kotak yang ada dalam bacaan secara 

cepat. Ada tiga hal yang dilatihkan dalam latihan ini, yaitu  

1. kecepatan membaca, 

2. kecepatan menangkap makna, dan  

3. kelancaran ayunan pandang mata dari frase ke frase. 
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Pembaca dapat berlatih dengan menggunakan bacaan berikut 

ini.  

 

Proses Perseptual 

 
 

Cara membaca bacaan di atas adalah sebagai berikut. 

1. Mulailah membaca secara perlahan-lahan, yaitu lihatlah apa 

yang ada di dalam setiap bagian dalam kotak. 

2. Cobalah cari arti setiap kelompok kata. Kelompok kata dalam 

bacaan di atas dengan tidak memperhatikan makna kata demi 

kata. 

3. Gerakkanlah atau ayunkanlah mata dari kotak satu ke kotak 

yang lain sampai selesai. 

4. Bacalah setiap kotak tersebut secara sekilas. 

5. Bacalah bacaan itu berkali-kali sambil meningkatkan kecepatan 

baca. 

 

          Latihan Penanda dengan Titik 
Bacaan yang dibaca pada latihan ini adalah bacaan yang diberi 

(dibubuhi) titik-titik di atas bacaan. Titik-titik dibubuhkan pada setiap 

frase secara tepat dan cepat. Pembaca tidak akan salah dalam 

mengayunkan matanya sehingga pemahaman makna frase demi 
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frase berjalan dengan lancar. Untuk latihan, pembaca dapat 

membaca bacaan berikut ini. 

 

Membaca 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks. 

Membaca bukanlah kegiatan memandangi lambang-lambang 

tertulis semata-mata. Bermacam-macam kemampuan 

dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami 

materi yang dibacanya. Pembaca berupaya supaya lambang-

lambang yang dilihatnya itu menjadi 45aragra-lambang yang 

bermakna baginya. 

 

Cara membaca bacaan di atas adalah berikut ini. 

1. Bacalah bacaan di atas dengan ayunan mata dari titik ke titik. 

Anda diperbolehkan melakukan hentian sementara di setiap 

titik. 

2. Sambil melakukan tahap nomor 1, pahamilah makna dari setiap 

frase. 

3. Ulangilah tahap nomor 1 dan 2 berkali-kali sambil 

meningkatkan daya dan kecepatan baca. 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks. Membaca 

bukanlah kegiatan memandangi 45aragra-lambang tertulis semata-

mata. Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seorang 

pembaca agar dia mampu memahami materi yang dibacanya. 

Pembaca berupaya supaya 45aragra-lambang yang dilihatnya itu 

menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya. 

 

          Latihan Tanpa Tanda 
Setelah melakukan latihan membaca pengelompokan satuan 

ide penanda dengan titik, sudah waktunya pembaca membaca frase 

dengan bacaan yang sesungguhnya. Penekanan pada latihan 
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membaca frase adalah pada latihan ini karena dalam kenyatannya 

pembaca membaca bacaan tanpa ada bantuan tanda kotak atau 

tanda titik yang dibubuhkan di atas bacaan. Latihan membaca 

pengelompokan satuan ide dan titik merupakan penghantar sebelum 

berlatih tanpa tanda. Kemahiran yang dilatihkan dalam metode 

membaca frase secara konseptual adalah kemahiran memahami 

frase. 

Bacaan berikut ini dapat digunakan sebagai latihan membaca 

frase tanpa tanda. 

 

Pengertian Membaca 

Membaca merupakan interaksi antara pembaca dan 

penulis. Interaksi tersebut tidak langsung, namun bersifat 

komunikatif. Komunikasi antara pembaca dan penulis akan 

makin baik jika pembaca mempunyai kemampuan yang lebih 

baik. Pembaca hanya dapat berkomunikasi dengan karya tulis 

yang digunakan oleh pengarang sebagai media untuk 

menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalamannya. 

Dengan demikian, pembaca harus mampu menyusun 

pengertian-pengertian yang tertuang dalam kalimat-kalimat 

yang disajikan oleh pengarang sesuai dengan konsep yang 

terdapat pada diri pembaca. 

 

Cara membaca bacaan di atas dengan latihan membaca frase tanpa 

tanda adalah berikut ini. 

1. Bacalah bacaan dengan cara membaca kelompok kata demi 

kelompok kata sambil berusaha memahami maknanya dengan 

kemampuan mental, yaitu tanpa dibantu tanda kotak atau titik. 

Walaupun tidak mantap dengan pemahaman, jangan 

melakukan membaca kata demi kata. 
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2. Bacalah bacaan dengan berjalan maju, artinya adalah jangan 

membaca apa yang sudah dibaca (regresi) sampai pada akhir 

bacaan. 

3. Ulangilah latihan seperti itu sambil meningkatkan kemahiran 

membaca. 

4. Lakukanlah latihan tersebut selama kurang lebih 5 sampai 7 

menit. 

5. Lakukanlah latihan seperti itu beberapa hari pada hari-hari 

berikutnya. 

 
2.8 Membaca Intensif Grafik 

Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa IX dituntut 

dapat mengubah sajian grafik, tabel, atau bagan menjadi uraian 

melalui kegiatan membaca intensif. Kiat yang dapat digunakan 

siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca bawah 

atas (lihat 2.1.1), metode kata dan frase (lihat 2.5), dan teknik 

mengingat-loci (lihat 2.2.3) dan retensi (repetisi dan menulis 

informasi).  

2.8.1 Metode Kata  
  Metode kata merupakan cara membaca kata demi kata 

pada sebuah bacaan. Penerapan metode ini didasarkan atas 

pandangan (asumsi) bahwa bacaan merupakan susunan atas kata-

kata yang mengandung makna. Berdasarkan pandangan itu, 

membaca diberi arti sebagai kegiatan menggerakkan mata untuk 

melihat (membaca) kata demi kata dan memahami makna kata-kata 

yang dibacanya. Membaca dengan metode kata dapat dilihat dari 

dua aspek, yaitu aspek mekanik dan aspek konseptual. Aspek 

mekanik merupakan cara mata bergerak melihat kata demi kata 

pada sebuah bacaan. Aspek konseptual merupakan cara otak 

memahami atau menangkap makna-makna yang terkandung dalam 

kata-kata yang dibaca 
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   2.8.1.1 Metode Kata secara Mekanik 
Sebagian besar pembaca berasumsi bahwa pada waktu 

membaca, pembaca menggerakkan matanya meluncur sepanjang 

baris-baris cetakan tanpa henti. Anggapan tersebut tidak benar 

karena untuk memahami bacaan, mata harus berhenti sejenak. Jika 

mata bergerak terus, yang terlihat hanyalah bayangan kabur seperti 

kalau kita melihat keluar pada waktu naik kereta api atau naik bus  

yang bergerak cepat. Berdasarkan pandangan mekanik, membaca 

merupakan rentetan hentian-hentian visual. Pada setiap hentian, 

pembaca dapat melihat sesuatu (48aragr bacaan, kata, frase, 

kalimat) dan dapat menangkap makna yang dibacanya. 

Pada saat membaca, pembaca melakukan lompatan pada 

unsur bacaan, melakukan hentian, melakukan lompatan lagi, 

melakukan hentian lagi, dan seterusnya sampai bacaan selesai 

dibaca. Mata seorang pembaca kata melakukan lompatan dan 

hentian pada setiap kata. Dengan kata lain, mata melaksanakan 

visualisasi kata demi kata. Setelah membaca sebuah kata, pembaca 

melakukan hentian untuk memahaminya, kemudian melakukan 

visualisasi lagi, dan berhenti lagi, dan seterusnya. Berhentinya mata 

pada setiap kata berlangsung secara relatif bergantung kemahiran 

pembaca. Pembaca yang belum mahir berhentinya lebih lama 

dibandingkan yang sudah mahir karena proses pemahaman atas 

kata yang dibaca berlangsung lebih lama. Pembaca yang sudah 

mahir tidak menyadari hentian-hentian dalam membaca karena 

berlangsung secara cepat. 

Agar mahir membaca secara mekanik kata demi kata, seorang 

pembaca harus berlatih secara kontinyu dan berkesinambungan. 

Kontinyu artinya pembaca berlatih terus-menerus secara teratur, 

misalnya setiap hari latihan membaca kata tiga kali dan setiap 

latihan 15 menit. Berkesinambungan maksudnya adalah latihan 
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yang dilakukan pembaca sebelum, sedang, dan akan mempunyai 

hubungan dan semakin meningkat. Kemahiran mekanik semakin 

hari semakin ditingkatkan dan bacaan yang dibaca semakin 

berbobot. Latihan mekanik diperlukan untuk meningkatkan 

kemahiran pembaca dalam manatap kata demi kata secepat 

mungkin. 

Untuk melatihkan kemahiran membaca kata secara mekanik, 

pembaca lebih baik terlebih dahulu latihan ayunan visual dan 

dilanjutkan latihan membaca dengan ayunan visual. 

 

          Latihan Ayunan Visual 
Kali pertama pembaca tidak langsung dihadapkan pada 

bacaan yang sesungguhnya, tetapi pada bacaan tiruan atau maket 

dari bacaan yang sebenarnya. Bacaan terdiri atas titik-titik. Titik-titik 

tersebut mewakili kata-kata. Setiap titik mewakili satu kata. Dengan 

bacaan berupa titik-titik, pembaca dilatih mengayunkan pandangan 

mata dari titik ke titik berikutnya secara cepat sehingga timbul 

sebuah kebiasaan dan kemahiran mata untuk mengayunkan mata 

membaca kata demi kata secara cepat juga. Contoh bacaan tiruan 

adalah berikut ini . 

 

Tiruan Bacaan Kata 

 
 

Pembaca mengayunkan pandangan mata dari titik ke titik 

berikutnya. Jika belum biasa, pembaca dapat melakukannya secara 

pelan-pelan terlebih dahulu. Setelah itu, diusahakan ayunan mata 

dilakukan semakin lama semakin cepat sehingga terkuasailah 
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kemahiran ayunan visual secara maksimal. Mata pembaca hanya 

boleh berhenti sejenak pada setiap tanda hitam (titik), lalu dengan 

segera mengayunkan pandangan mata ke titik berikutnya. Pembaca 

tidak diperbolehkan berhenti di antara dua titik dan tidak 

diperbolehkan menggerak-gerakkan kepala supaya tidak 

mengganggu kecepatan dalam mengayunkan pandangan mata. 

Pembaca mengkondisikan mata supaya dapat memandang titik demi 

titik secepat mungkin dengan irama yang tepat. Latihan tersebut 

dilakukan dua atau tiga kali sebelum melakukan kegiatan membaca 

yang sesungguhnya. Kegiatan tersebut digunakan sebagai suatu 

pemanasan. 

          Latihan Membaca dengan Ayunan Visual 
Setelah melakukan pemanasan dengan latihan ayunan visual, 

selanjutnya adalah membaca bacaan yang sesungguhnya dengan 

ayunan visual. Namanya adalah latihan membaca dengan ayunan. 

Dalam berlatih, pembaca menggunakan keterampilan yang sudah 

dimiliki, yaitu keterampilan membaca kata demi kata melalui metode 

dasar dan keterampilan yang diperoleh dari latihan ayunan visual. 

Dengan keterampilan-keterampilan itu, pembaca akan dapat 

membaca kata demi kata secara cepat. 

Latihan membaca dengan ayunan visual merupakan latihan 

membaca kata demi kata pada suatu bacaan secara tepat, teratur, 

dan cepat dengan irama pandangan mata tertentu. Mata bergerak 

melompat dari kata ke kata berikutnya. Pembaca tidak lagi 

melompat dari suku kata ke suku kata yang lainnya. Contoh latihan 

membaca dengan ayunan visual adalah berikut ini. 
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Daun 

 
Pernahkah kamu melihat ibumu memasak berbagai macam 

sayuran yang berupa daun-daunan, seperti : bayam, kangkung, atau  

sawi? Ya, sayuran berwarna hijau sangat banyak mengandung 

vitamin dan berguna bagi manusia. 

 
Pembaca melakukan lompatan pandangan mata dari kata 

“pernahkah” ke kata “kamu”, dari kata “kamu”, ke kata “melihat”, dari 

kata “melihat” ka kata “ibumu” dan seterusnya sampai selesai. 

Lompatan dari kata ke kata berikutnya diusahakan secepat 

mungkin, namun jika tidak bisa pembaca boleh melakukan lompatan 

dengan pelan-pelan. Apabila mengalami kelelahan, pembaca 

diperbolehkan berhenti sejenak di akhir kalimat. 

   2.8.1.2 Metode Kata secara Konseptual 
Jika membaca kata secara mekanik menekankan pada 

gerakan (pandangan) mata dari kata ke kata, membaca kata secara 

konseptual menekankan pada pemahaman dan pemaknaan atas 

kata-kata yang dibacanya. Bacaan merupakan alat komunikasi 

antara pembaca dan penulis. Bacaan mengandung ide-ide atau 

pokok-pokok pikiran penulis yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Ide-ide tersebut terkandung dalam unsur-unsur bacaan 

yang menyusunnya, misalnya terkandung dalam kata-kata. Untuk 

dapat mengetahui ide-ide penulis, pembaca harus tahu makna kata-

kata dan makna rangkaian kata-kata yang ada dalam bacaan. 

Membaca kata secara konseptual merupakan membaca kata 

demi kata yang menyusun bacaan untuk mengetahui ide, isi atau 
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informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Untuk dapat 

membaca kata secara konseptual diperlukan penguasaan kosa kata 

atas kata-kata yang ada pada bacaan. Tanpa itu, pembaca akan 

kesulitan memahami bacaan, bahkan sama sekali tidak dapat 

memahami bacaan yang dibacanya. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Nurhadi (2005:34), yaitu kekayaan kosa kata akan 

menjamin kelancaran memahami setiap kata yang dibaca sehingga 

akan membantu (memperlancar) dalam memahami bacaan yang 

dibaca. 

Kemahiran membaca kata secara konseptual dapat dicapai 

dengan cara latihan terus-menerus dan berkelanjutan secara tepat. 

Latihan membaca kata secara konseptual dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu latihan dengan tanda dan latihan tanpa tanda. 

 

          Latihan dengan Tanda 
Karena membaca kata merupakan membaca konseptual 

tingkat awal, pembaca diberi kesempatan untuk memahami setiap 

kata demi kata secara bertahap. Konsekuensinya adalah pembaca 

melakukan lompatan dari kata yang satu ke kata yang lain dan 

pembaca diberi kesempatan untuk berhenti sejenak pada setiap 

kata. Tiap kata yang dibaca dipahami terlebih dahulu baru kemudian 

membaca kata berikutnya. Pemahaman yang diperoleh kata demi 

kata dijalin menjadi pemahaman bacaan. 

Untuk melatihkan hal tersebut bacaan diberi tanda  garis miring   

(/)  diantara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Tanda 

tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pembaca dalam 

mengenal kata dan memahami makna kata. Contoh bacaan yang 

dapat digunakan sebagai latihan adalah berikut ini. 
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Kulit 
Fungsi / kulit  / adalah / untuk / meraba / atau / 

merasakan / halus / kasarnya / permukaan / benda / kulit / 

juga / dapat / merasakan / panas / ataupun / dingin / kulit / 

terdiri / dari / lapisan / luar / dan / dalam / lapisan / kulit / luar / 

antara / lain / terdiri / dari / lapisan / kulit / ari / dan / lapisan / 

malpighi / lapisan / dalam / terdiri/ dari / jaringan / lemak / 

jaringan / keringat / kelenjar / keringat / pembuluh / darah / 

dan / saraf / penerima / rangsangan /  

 

Pembaca membaca kata “fungsi” sambil memahami maknanya, 

beralih membaca kata “kulit” dan memahami maknanya, dilanjutkan 

membaca kata “adalah” dengan memahami maknanya, dan 

membaca kata-kata selanjutnya sampai selesai dengan memahami 

maknanya. Setiap selesai membaca satu kalimat, pembaca diberi 

kesempatan berhenti untuk memahami kalimat yang dibaca. 

Bacaan yang dibaca disesuaikan dengan tingkat 

perbendaharaan kata yang dimiliki oleh pembaca. Pembaca yang 

masih pemula diberi bacaan yang kosa katanya sederhana dan 

jumlah kata setiap kalimatnya tidak banyak (4 – 8 kata). Pembaca 

pada tingkat berikutnya diberi bacaan yang lebih meningkat kosa 

katanya dan jumlah kata setiap kalimatnya ditambah. 

 

          Latihan Tanpa Tanda 
Setelah berlatih dengan tanda, tingkat latihan berikutnya adalah 

membaca bacaan yang sesungguhnya. Bacaan yang dibaca tidak 

lagi ada tanda garis miring antarkata. Walaupun demikian, pembaca 

tetap membaca dengan pola lompatan kata demi kata. Contoh 

latihan membaca kata tanpa tanda adalah berikut ini. 
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Karnivora 

Hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan 

tersebut memangsa hewan lain. Hewan jenis ini, memiliki gigi 

taring dan kuku yang tajam. Gigi taring dan kuku yang tajam, 

berguna untuk mengoyak makanan. Contoh hewan pemakan 

daging adalah singa, harimau, buaya, dan srigala. 

 

Cara membacanya adalah pembaca membaca kata “hewan” 

dengan dipahami maknanya, dilanjutkan membaca kata “pemakan” 

dan memahami maknanya, dan seterusnya sampai membaca kata 

yang terakhir, yaitu kata “makanan”. Dalam membaca pembaca tidak 

lagi dibantu oleh adanya tanda garis miring. Pembaca dapat 

menggunakan pengganti tanda garis miring dengan memperhatikan 

atau memanfaatkan jarak atau spasi antarkata. 

 

2.8.2 Teknik Retensi-Menulis Informasi 
Sesudah informasi atau isi yang ada dalam bacaan dihafal, 

yang perlu dikerjakan berikutnya oleh pembaca adalah menyimpan 

hafalan atau ingatan supaya sewaktu hafalan tersebut digunakan 

segera atau cepat muncul. Misalnya, pembaca ditanya sewaktu ujian 

tentang hal-hal yang telah dibacanya (menceritakan kembali isi 

bacaan atau menjawab mengenai informasi yang ada dalam 

bacaan). Seorang pembaca yang dapat menyimpan hafalan dengan 

baik maka sewaktu tes segera dapat ingat kembali tentang apa-apa 

yang telah diingatnya. Sebaliknya, pembaca yang tidak dapat 

menyimpan hafalan dengan baik maka sewaktu tes kesulitan 

mengingat kembali apa yang telah dihafal atau bahkan lupa sama 

sekali tentang informasi yang telah dihafal.  

Untuk membantu pembaca menyimpan hafalan dengan baik 

diperlukan teknik membaca secara khusus. Teknik tersebut 

dinamakan teknik retensi. Kata retensi berasal dari bahasa Inggris 
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yang berarti penyimpanan. Teknik retensi dibuat untuk membantu 

pembaca untuk menyimpan ingatan tentang informasi yang ada 

dalam bacaan dan sewaktu dibutuhkan siap untuk dipanggil atau 

dimunculkan. Teknik retensi ada lima, yaitu repetesi, diskusi, menulis 

informasi, menggunakan informasi, dan tes (Wainwraught 2006: 57-

58). 

Teknik menulis informasi merupakan jenis teknik retensi yang 

dilakukan dengan mencatat informasi yang telah didapat dari 

kegiatan membaca. Menulis informasi yang telah diterima bisa 

memperkuat ingatan dan memudahkan untuk mengingat kembali 

(memanggil kembali) informasi yang telah diingat sewaktu 

dibutuhkan. Misalnya, pembaca mengingat informasi tentang nomor 

telepon UNNES di buku telepon atau di surat kabar. Sewaktu mau 

menghubungi nomor tersebut, pembaca sudah lupa. Untuk 

mengatasinya pembaca membaca lagi sambil mencatat nomor itu. 

Dengan mencatat, pembaca akan terbantu untuk mengingat kembali 

nomor itu sehingga sewaktu menghubungi tidak lupa lagi. 

Jika yang dibaca merupakan sebuah bacaan, pembaca 

melakukan teknik ini dengan meringkas atau merangkumnya. 

Informasi-informasi yang telah diperoleh dari membaca diringkas di 

dalam bentuk catatan. Hal-hal  yang diringkas adalah informasi yang 

penting atau yang dibutuhkan oleh pembaca. 

 
 2.9  Membaca Buku Biografi  

Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas VII dapat 

mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari buku biografi 

yang dibaca secara intensif. Kiat yang dapat digunakan siswa untuk 

memenuhi tuntutan itu adalah model membaca timbal balik (lihat 

2.2.1), metode PQRST, dan teknik close prosedur (lihat 2.1.4). 
PQRST adalah metode membaca buku untuk keperluan studi 

yang meliputi lima tahap, yaitu preview, question, read, 55aragraph, 
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dan tes (Widyamartaya 2004:63). Tahap preview, question, dan read 

pada metode ini bersinonim dengan tahap survai, question, dan read 

pada metode SQ3R, yaitu dalam hal tahap-tahap yang dilakukan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Yang tidak bersinonim adalah tahap 

56aragraph dan tes. 

Summerize merupakan tahap keempat dari metode PQRST 

yang berupa kegiatan pembaca untuk membuat ringkasan informasi 

yang telah diperoleh dari buku yang dibacanya. Ringkasan dibuat 

oleh pembaca setelah selesai membaca satu bab dengan tujuan 

agar informasi yang telah diperoleh tidak hilang (lupa). Pembuatan 

ringkasan bisa saja dibuat per subbab jika memang menurut 

pembaca lebih baik seperti itu atau ada kekawatiran kalau satu bab 

tidak bisa membuatnya karena sudah lupa. Hal-hal yang ditulis dalam 

kegiatan meringkas adalah informasi-informasi yang telah diperoleh 

sesuai dengan pertanyaan  yang telah dibuat pada tahap question 

dan tujuan lain yang ingin diringkas. 

Ringkasan bersinonim dengan ikhtisar. Nurhadi (2005:131) 

menerjemahkan 56aragraph menjadi ringkasan, sedangkan Willy 

(1996:198 dalam Tarigan 1994:35) mengartikan 56aragraph menjadi 

ikhtisar. Walaupun bersinonim, kedua istilah tersebut mempunyai 

perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada 56arag berikut ini: 
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Perbedaan Ringkasan dan Iktisar 

 
(Nurhadi 2004:138) 

 

Tes (uji periksa) merupakan tahap terakhir dari metode SQRST 

yang berwujud kegiatan pembaca untuk menguji seberapa banyak 

penguasaan terhadap buku yang telah dibaca. Cara yang digunakan 

untuk menguji penguasaan isi buku ada empat. 

1. Pembaca memeriksa (menguji) rangkuman yang telah 

dibuatnya. Apakah rangkuman itu sudah sesuai dengan isi 

bacaan atau belum dan sudah benarkah rangkuman yang 

dibuatnya. 



 

 

2-58 Membaca Pemahaman 

2. Pembaca menjawab pertanyaan yang telah disediakan pada 

akhir sebuah bab atau akhir buku. Apakah pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat dijawab atau tidak oleh pembaca. 

3. Pembaca menjawab pertanyaan yang telah dibuat pada tahap 

question. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 

dijawab atau tidak oleh pembaca. 

4. Pembaca menceritakan kembali tentang isi bacaan yang telah 

diperoleh. Apakah pembaca dapat menceritakan isi bacaan 

atau tidak. 

Keempat cara tersebut bisa dipilih satu, dua, tiga atau empat cara 

sekaligus. 

Keberhasilan penggunaan SQRST dapat dilihat dari hasil tahap 

tes. Penerapan metode ini dikatakan berhasil jika pembaca dapat 

menceritakan kembali isi bacaan, dapat menjawab pertanyaan, dan 

atau membuat rangkuman sesuai dengan isi bacaan dari yang 

dibaca. Sebaliknya, metode ini tidak berhasil diterapkan apabila 

pembaca tidak dapat menceritakan kembali isi bacaan, tidak dapat 

menjawab pertanyaan, dan atau membuat ringkasan sesuai dengan 

isi bacaan dari sebuah buku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB III 
MEMBACA EKSTENSIF 

 
A. Standar Kompetensi  

Menguasai kiat membaca dan mampu  menerapkan kiat 

membaca ekstensif. 

  
B. Kompetensi Dasar 

Memahami kiat membaca yang meliputi model, metode, dan 

teknik membaca; dan mampu menerapkan model, metode, dan 

teknik membaca sewaktu  membaca  ekstensif. 

 
C. Indikator 

1. Menjelaskan model membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca ekstensif 

2. Menjelaskan metode membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca ekstensif. 

3. Menjelaskan teknik membaca yang dapat diterapkan dalam 

membaca ekstensif. 

4. Menerapkan model membaca sewaktu membaca ekstensif. 

5. Menerapkan metode membaca sewaktu membaca ekstensif. 

6. Menerapkan teknik membaca sewaktu membaca ekstensif. 

 

D. Deskripsi 
Penyajian model, metode, dan teknik membaca serta 

penerapan model, metode, dan teknik membaca sewaktu membaca 

ekstensif.  

 

E. Uraian 

3.1 Memindai Kamus, Ensiklopedi/Buku Telepon/Indeks Buku 
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Dalam standar isi pada kurikulum2006, siswa kelas VII dituntut 

dapat menemukan makna kata tertentu dalam kamus secara cepat 

dan tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan melalui kegiatan 

membaca memindai. Siswa kelas VIII dituntut dapat menemukan 

informasi secara cepat dan tepat dari ensiklopedi/buku telepon 

dengan membaca memindai. Siswa kelas IX dapat menemukan 

informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat dari indeks buku 

melalui kegiatan membaca memindai. Kiat yang dapat digunakan 

siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca atas 

bawah, metode kata (lihat 2.6) dan kalimat (lihat 2.1.2), dan teknik 

scanning pola vertikal dan horisontal.  

 

3.1.1 Model Membaca Atas Bawah  
Jika pada MMBA struktur dalam teks (bacaan) sebagai unsur 

primer dan pengetahuan sebagai unsur sekunder, MMAB 

berpandangan yang sebaliknya, yaitu pengetahuan merupakan unsur 

primer dan struktur bacaan merupakan unsure sekunder. Pembaca 

hanya melihat stimulus yang berupa isyarat simbol grafis seperlunya 

saja, selebihnya pembaca menggunakan isyarat kompetensi kognitif 

dan kompetensi bahasa yang telah dimilikinya. Karena kompetensi 

kognitif dan kompetensi bahasa berada di otak pembaca dan otak 

pembaca berada di atas bacaan, model membaca ini disebut model 

membaca atas bawah. MMAB dapat dibagankan berikut ini. 

 

Model Membaca Atas Bawah 
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Proses membaca berdasarkan bagan 7 adalah berikut ini. 

1. Otak pembaca mengendalikan mata untuk melihat (membaca) 

lambang-lambang grafis seperlunya saja sesuai yang 

dibutuhkan. 

2. Rangsangan yang berupa lambang-lambang grafis yang telah 

dipilih diteruskan oleh syaraf mata ke otak. 

3. Pembaca memberikan penafsiran (pemahaman) dari bacaan 

yang dibaca berdasarkan kompetensi kognitif dan kompetensi 

bahasa yang dimilikinya. 

Lambang-lambang grafis pada dasarnya tidak punya makna 

apa-apa. Pembaca tidak memperoleh makna dari simbol-simbol 

grafis yang dibaca, tetapi pembaca memberikan makna atas 61aragr-

simbol grafis yang dibaca. Contohnya adalah jika pembaca melihat 

sebuah titik pada kertas, titik tersebut tidak bermakna. Titik tersebut 

bermakna jika diberi tafsir pembaca. Titik yang berada di akhir 

deretan kata-kata yang berbentuk klausa maka titik tersebut berarti 

atau bermakna sebuah tanda berhenti. Jika titik tersebut berada di 

dalam peta, dimaknai sebagai letak sebuah kota. Dalam sandi 

morse, titik itu diberi interpretasi sebagai 61aragra huruf. Dalam 

bahasa Yunani, titik tersebut sebagai tanda atau 61aragr 61arag. 

Jika tidak diberi interpretasi, titik itu tidak punya makna apa-apa. 

Tokoh yang menjadi perintis MMAB adalah Goodman, Smith, 

Shuy, dan Nutall. Pandangan mereka diilhami dari teori 

psikolinguistik, yaitu pandangan tentang adanya interaksi antara 

pikiran dan bahasa. Goodman dan Nutall menggambarkan bahwa 

membaca merupakan kegiatan psycholinguistic quessing game 

(permainan menebak dalam 61aragraph616161stic). Maksudnya 

adalah bahwa membaca merupakan proses yang mencakup 

penggunaan isyarat kebahasaan yang dipilih dari masukan yang 

diperoleh melalui persepsi pembaca. Pemilihan dilakukan pembaca 
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dengan menggunakan kemampuan memperkirakan atau menerka. 

Pada waktu informasi diproses dalam benak pembaca terjadi 

keputusan-keputusan sementara untuk menerima, menolak atau 

menyempurnakan masukan yang diterima. Informasi grafis hanya 

untuk mendukung hipotesis mengenai makna yang sudah terbentuk 

ketika mata menangkap lambagn-lambang tertulis. Kata-kata atau 

62aragr bacaan yang lain tidak dapat diserap oleh daerah 

pandangan mata jika tidak sesuai dengan isyarat-isyarat 62aragrap 

dan sintaksis yang sedang diproses pembaca dan perkiraan 

(hipotesis) yang dibuatnya.  

Pembaca yang sudah terampil dalam membaca akan selalu 

melangkah langsung menghubungkan kata-kata yang dibaca ke 

makna tanpa melakukan identifikasi kata-kata yang dibaca secara 

cermat. Tranformasi dalam bidang vokabuler (kosa kata) atau 

sintaksis yang tidak mengubah makna dipandang sebagai hal yang 

dapat diterima. Hal itu terjadi karena pembaca sudah mempunyai 

pemahaman terhadap bacaan yang dibacanya. 

Dengan menggunakan MMAB, pembaca membuat prediksi 

(prakiraan) terhadap bacaan yang dibacanya. Pembaca hanya 

melihat beberapa bagian dari bacaan  (kata kunci, bagian yang 

penting, dan atau kalimat pokok), kemudian pembaca memprediksi 

pemahaman atau informasi secara menyeluruh yang terdapat pada 

bacaan. Dengan menggunakan syarat 62aragrap dan sintaksis, 

pembaca memahami bacaan dan mengantisipasi yang 62aragrap 

pada bagian bacaan selanjutnya ketepatan prakiraan dibuat dengan 

menggunakan stategi konfirmasi. Jika prediksi kurang cermat, 

pembaca menggunakan strategi konfirmasi. Jika prediksi kurang 

cermat, pembaca menggunakan strategi koreksi  yang di dalamnya 

terjadi pemprosesan isyarat tambahan untuk mencari makna bacaan. 

Tugas mata dalam MMAB hanyalah sekedar menyerap 

informasi visual dalam bentuk cahaya dan mengubahnya menjadi 
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63aragr syaraf merambat melalui jutaan serabut syaraf 63arag yang 

kemudian diteruskan ke otak pembaca. Otak menginterpretasikan 

apa yang diterimanya ke dalam bentuk pesan, lisan, berita, dan atau 

informasi dengan memanfaatkan informasi visual. 

Informasi visual akan langsung hilang bersamaan dengan 

beralihnya pandangan mata ke bagian yang lainnya. Informasi yang 

dapat bertahan lama di dalam pikiran atau otak pembaca adalah 

informasi nonvisual. Informasi visual dan nonvisual dibutuhkan dalam 

kegiatan membaca. Keduanya saling berhubungan secara 63aragra 

balik, walaupun hubungannya tidak dapat digunakan secara jelas 

atau tidak dapat dijelaskan secara kongkrit. Secara umum, hubungan 

keduanya dapat dikatakan bahwa semakin banyak informasi 

nonvisual yang dimiliki dan digunakan pembaca pada waktu 

membaca maka kebutuhan akan informasi visual akan semakin 

berkurang. Sebaliknya, semakin sedikit informasi nonvisual yang 

dimiliki dan digunakan pembaca sewaktu membaca, kebutuhan akan 

informasi visual semakin bertambah.  

 

3.2.2 Teknik Scanning 
Hal yang akan dibahas dalam teknik scanning ada dua. Kedua 

hal tersebut adalah pengertian dan tujuan teknik scanning. 

 

 Pengertian Teknik Scanning 
Istilah lain scanning adalah teknik baca sepintas atau teknik 

baca tatap. Scanning merupakan teknik membaca sekilas cepat, 

tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi 

tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan (Harjasujana dan 

Mulyati 1997:65 dan Tarigan 1994:31). Dalam penggunaannya, 

pembaca langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus 

yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian-bagian 

lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah yang dicari ditemukan, 
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pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh atau 

memahami informasi atau fakta yang dicari. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Teknik scanning terjadi dua proses, yaitu proses mencari atau 

menemukan dan proses memperoleh informasi atau fakta. 

2. Kedua 64aragraph64 dilakukan sekilas dan teliti. 

3. Tujuan yang ingin diperoleh adalah mendapatkan informasi 

tertentu dan atau fakta khusus. 

4. Prinsip membaca scanning adalah cepat menemukan informasi 

untuk mencari informasi tertentu atau fakta khusus pembaca. 

Untuk mencari informasi tertentu atau fakta khusus, pembaca 

perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 

1. Pembaca disarankan mengetahui kata-kata kunci atau frase-

frase kunci yang menjadi petunjuk. 

2. Pembaca seyogyanya mengenai organisasi tulisan dan struktur 

tulisan untuk menafsirkan letak informasi terentu atau fakta 

khusus. 

3. Jika ada, pembaca lebih baik melihat gambar, grafik, ilustrasi 

atau 64arag yang berhubungan dengan informasi atu fakta 

yang dicari. 

4. Pembaca dapat mempermudah atau mempercepat mencari 

lewat daftar-daftar isi dan atau indeks 

5. Pembaca menggerakkan matanya secara sistematis dan cepat, 

seperti anak panah yang langsung meluncur dari bagian tengah 

busur ke sasaran yang dituju oleh pemanah, dengan pola S 

atau zig-zag. 

6. Pembaca memperlambat kecepatan bacanya jika sudah 

menemukan informasi atau fakta yang dicari untuk meyakinkan 

kebenaran mengenai hal yang dicari. 
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 Tujuan Teknik Scanning 
Dalam kehidupan sehari-hari teknik scanning digunakan 

dengan tujuan, antara lain menemukan 65arag tertentu, memilih 

acara 65aragrap, menemukan kata di kamus, mencari nomor 

telefon, dan mencari entri pada indeks (Soedarso 2004:   90-96). 

 

         Menemukan Kata di Kamus 
Kamus merupakan buku yang memuat perbendaharaan kata 

dan makna suatu bahasa tertentu yang idealnya tidak terbatas 

jumlahnya. Kamus digunakan apabila seseorang ingin mencari kata 

dan maknanya.  Keperluan tersebut dilakukan karena mendapat 

tugas dari guru (orang lain) atau keinginan sendiri. 

Untuk mempercepat menemukan kata yang dicari, terlebih 

dahulu pembaca mempelajari kamus tersebut. Umumnya, kamus 

terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan 

tambahan. Bagian pendahuluan berisi kata pengantar, daftar isi, dan 

petunjuk penggunaan kamus. Yang perlu dipelajari adalah petunjuk 

penggunaan kamus agar dapat menggunakannya secara cepat dan 

benar. Petunjuk penggunaan kamus secara rinci dan jelas terdapat 

pada kamus-kamus yang baik, misalnya Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI).  Hal yang terdapat pada bagian pendahuluan 

KBBI adalah sebagai berikut ini. 

1. Keterangan mengenai abjad dan ejaan. 

2. Keterangan mengenai perbendaharaan kata. 

3. Keterangan mengenai batasan kata dan keterangannya. 

4. Keterangan mengenai susunan dan urutan kata yang 

diterangkan. 

5. Tanda-tanda yang dipakai. 

6. Kepanjangan dari singkatan yang digunakan. 
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Bagian isi kamus memuat perbendaharaan kata dan makna 

serta pemakainnya. Bagian tambahan memuat keterangan tentang 

ilmu pengetahuan. 

Dalam menggunakan teknik scanning pembaca perlu 

memperhatikan petunjuk sebagai berikut. 

1. Perhatikan ejaan kata itu dengan seksama. 

2. Perhatikan cara pengucapannya, panjang pendeknya, dan 

aksennya (tekanannya). 

3. Perhatikan juga etimologinya (asal-usul kata). Biasanya ditulis 

dalam kurung dan apabila diresapkan etimologi itu akan 

membantu untuk mengerti dan mengingat lebih lama. 

4. Jangan terlalu cepat memilih suatu pengertian. Bandingkan 

pengertian yang ada dan cocokkan dengan konteks yang 

66aragraph. Pengertian biasanya dirinci dengan a, b, c. 

5. Perhatikan contoh kalimat yang akan memperjelas pengertian 

yang dicari. 

6. Untuk segera bisa menemukan, perhatikan petunjuk yang ada 

di setiap halaman. 

Tahap-tahap yang dapat dilakukan untuk mencari kata dan 

makna dalam kamus dengan teknik scanning adalah berikut ini. 

1. Tentukan kata yang dicari. 

2. Carilah kata tersebut dengan langsung membuka halaman 

pertama yang mengandung huruf awal dari kata yang dicari. 

Misalnya, kata yang dicari adalah perisai. Pembaca langsung 

membuka halaman pertama yang berhuruf awal p. Untuk 

memudahkannya pembaca dapat memanfaatkan pembatas 

huruf yang ada pada kamus. Setelah itu, pembaca men-scan 

halaman tersebut ke halaman berikutnya sampai menemukan 

kata perisai. 

3. Setelah ditemukan bacalah dengan teliti makna kata tersebut. 
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         Mencari Nomor Telefon 
Seperti pada kamus, buku telefon juga ada petunjuknya. 

Petunjuk tersebut digunakan untuk mencari nomor telefon dengan 

cepat dan mudah. Salah satu contoh petunjuk tersebut terdapat pada 

buku telefon di Jakarta. Pada halaman sampul depan dimuat nomor-

nomor penting, yaitu nomor polisi, ambulan, SAR, pemadam 

kebakaran dan lain-lain, halaman pendahuluan buku tersebut 

terdapat penjelasan mengenai cara mencari nomor telefon. 

Penjelasan tersebtu meliputi : 

1. Departemen, Lembaga Negara, Lembaga Non-Departemen 

 a.  Disusun pada halaman khusus menurut abjad. 

 b. Bagian-bagian departemen atau lembaga itu disusun 

berdasarkan struktur organisasi. 

 c.  Lembaga pemerintahan yang berada di bawah suatu 

departemen, ditempatkan di bawah departemen yang 

bersangkutan. 

TVRI 

RRI  Disusun di bawah Departemen Penerangan 

BSF 

2. Nama Langganan Pribadi 

a. Nama keluarga dicantumkan lebih dahulu baru diikuti nama 

pribadi, misalnya: 

Bonar Siagian � pada abjad S 

b. Nama pribadi tanpa nama keluarga/marga ditulis langsung, 

misalnya: 

Shinta Lestari � pada abjad S 

c. Singkatan nama, gelar, pangkat, dan lainnya yang sejenis 

dicantumkan di belakang, misalnya: 

A. Shomad � pada abjad S a. Nama perusahaan 

didahulukan, kemudian diikuti oleh bentuk badan usaha itu 

(PT, CV, Hotel dan lain-lain), misalnya: 
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3. Badan Usaha 

Toko Mira � pada abjad M 

(pengecualian: yang mempunyai nama singkatan seperti: HI, 

BAPINDO) 

4. Petunjuk Halaman: Gunakanlah petujuk abjad yang tertulis pada 

sudut kiri dan kanan atas setiap halaman yang memudahkan 

Anda menemukan nama yang Anda cari, misalnya: 

Shirley Lianto � terdapat di halaman SHE – SIA  

5. Halaman Kuning 

a. Memuat daftar badan usaha yang disusun menurut 

kelompok usaha. 

b. Lihatlah lebih dahulu melalui indeks yang ada di depan. 

 

Tahap-tahap mencari nomor telefon dengan teknik scanning adalah 

berikut ini. 

1. Tentukanlah nomor telefon yang dicari. 

2. Carilah nomor telefon tersebut dengan langsung membuka 

halaman yang dituju dan men-scannya. Misalnya : 

 - nomor polisi langsung membuka pada halaman sampul, 

 - nomor departemen langsung membuka nomor halaman 

khusus yang memuat 

  daftar telefon nomor departemen, 

 - nomor badan usaha langsung membuka halaman kuning, 

 - nomor telefon rumah langsung membuka halaman yang 

berhuruf pertama dari  

  nama pelanggan. 

3. Setelah ditemukan, bacalah nomor telefon tersebut dengan 

seksama atau teliti. 
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          Mencari Entri pada Indeks 
Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang 

terdapat dalam buku cetakan yang tersusun menurut abjad yang 

memuat informasi mengenai halaman, kata atau istilah yang ada di 

dalam buku. Indeks terdapat pada bagian akhir dari sebuah buku. 

Namun, tidak semua buku terdapat indeks. Penulis merasa tidak 

perlu mencantumkan indeks atau mungkin penulis tidak tahu 

mengenai indeks. Indeks sangat berguna bagi pembaca pada waktu 

ingin mencari istilah dan uraiannya secara cepat. 

Untuk dapat mencari istilah atau kata pada indeks secara 

cepat pembaca dapat menggunakan teknik scanning dengan tahap-

tahap sebagai berikut. 

1. Tentukanlah istilah atau kata yang ingin dicari dalam indeks. 

2. Bukalah halaman yang memuat indeks. 

3. Carilah istilah atau kata tersebut pada indeks dengan gerakan 

mata secara sistematis dan cepat. Setelah menemukannya, 

lambatkanlah kecepatan membaca untuk memahami kata atau 

istilah yang dicari. 

Apabila buku yang dibaca tidak memiliki indeks, dapat melakukan 

tahap-tahap berikut ini. 

1. Pembaca harus mengetahui kata-kata kunci yang menjadi 

petunjuk. Misalnya untuk mengetahui suatu penduduk daerah 

tertentu kata kuncinya adalah sensus, demografi, jumlah 

penduduk, pemukiman, dan lain-lain. 

2. Kenali organisasi tulisan dan struktur tulisan untuk 

memperkirakan letak jawaban. Lihat juga gambar, grafik, 

ilustrasi, 69arag yang berhubungan dengan kata yang dicari. 

3. Cobalah cari melalui daftar isi. 

 

   3.1.3 Pola Membaca Vertikal dan Horisontal 
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Pola berarti bentuk atau struktur yang tetap. Pola membaca 

merupakan bentuk yang tetap dari gerakan bola mata dalam 

membaca atau melihat bacaan. Bola mata bergerak secara 

sistematis membentuk sebuah bentuk gerakan. Dalam membaca, 

pembaca menggerakkan matanya untuk menelusuri bagian-bagian 

yang diinginkan. Gerakan mata sangat menentukan keberhasilan 

dalam membaca karena membaca merupakan proses visual, yaitu 

kegiatan menggerakkan mata untuk menatap bacaan. Pembaca 

bisa saja menggunakan gerakan bola mata yang terstruktur secara 

tetap atau berpola. Pola membaca yang digunakan dalam teknik 

lanjutan adalah pola vertikal, diagonal, zig-zag, spiral, blok, dan 

70aragraph70 (Harjasujana dan Mulyati 1997:168-169). 

Pola vertikal merupakan pola membaca dengan cara bola mata 

bergerak meluncur secara 70aragrap dari atas ke bawah, baik pada 

batas pandang di bagian tengah halaman atau melewati batas 

pandang yang dapat dipahami dengan menggunakan kemampuan 

mengira-ngira. Cara ini paling singkat dan dapat dipermudah 

dengan bantuan telunjuk tangan kiri. Tangan kanan bersiap untuk 

membuka halaman berikutnya. 

Pembaca menerapkan pola ini dengan cara pandangan mata 

diarahkan dari bagian atas ke bagian bawah secara cepat. Pada 

saat merasa ada hal-hal yang penting (kata kunci, definisi, rumus 

atau hal yang dicari), kecepatan secara otomatis diperlambat, 

kemudian apabila dirasa sudah dimengerti, kecepatan ditingkatkan 

beberapa kali. Apabila digambarkan, gerak mata dengan pola 

70aragrap adalah berikut ini. 
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Pola Vertikal 

 
 

Pola horizontal merupakan pola membaca dengan cara mata 

meluncur dengan cepat sekali dari ujung kiri sampai ujung kanan 

setiap baris. Waktu pandangan bergerak dari kanan ke kiri, 

kecepatannya harus cepat kilat karena pada saat itu tidak ada yang 

perlu diperhatikan, dan supaya hubungan baris yang satu dengan 

baris lainnya lebih erat. Pola membaca horizontal dapat digambar 

sebagai berikut: 

 

Pola Horisontal 

 
 

3.2 Memindai Tabel dan Denah  
Dalam standar isi pada kurikulum2006, siswa kelas VIII 

dituntut dapat menemukan tempat atau arah dalam konteks yang 

sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada denah. Siswa kelas 

VII dituntut dapat menemukan informasi secara cepat dari 

tabel/diagram yang dibaca. Kiat yang dapat digunakan siswa untuk 

memenuhi tuntutan itu adalah model membaca atas bawah (lihat 

3.1.1), metode frase (2.5) dan teknik scanning pola vertikal (lihat 

3.1.2) atau diagonal. 
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Pola diagonal merupakan pola membaca dengan cara mata 

bergerak secara diagonal, yaitu dari sudut kiri halaman bergerak 

meluncur ke sudut kanan bawah halaman menurun secara cepat. 

Telunjuk tangan kiri dapat digunakan untuk membantu, tetapi jangan 

sampai menghalangi batas penolong. Gambar pola membaca 

diagonal adalah berikut ini. 

 

Pola Diagonal 

 
 

3.3 Membaca Cepat Teks Bacaan /Artikel 
Dalam standar isi pada kurikulum2006, siswa kelas VII dituntut 

dapat menyimpulkan isi bacaan setelah membaca cepat 200 kata 

per menit. Siswa kelas VIII dituntut dapat menyimpulkan isi suatu 

teks dengan membaca cepat 250 kata per menit. Siswa kelas IX 

dituntut dapat menyimpulkan gagasan utama suatu teks dengan 

membaca cepat + 200 kata per menit. Kiat yang dapat digunakan 

siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca atas 

bawah (lihat 3.1.1), metode P2R, teknik skimming pola blok. 

                 3.3.1 Metode P2R 
Metode P2R merupakan metode membaca yang terdiri atas 

tahap preview, read, dan review yang biasanya digunakan sebagian 

besar pembaca cepat dan efisien (Gordon 2006 : 79). Penjelasan 

ketiga tahap dalam metode ini adalah  berikut ini. 

1. Preview adalah membaca sepintas lalu untuk mengetahui 

struktur bacaan, pokok-pokok pikiran, relevansi, dan 

sebagainya. Pada tahap ini, pembaca melakukan pengenalan 
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terhadap bacaan mengenai hal-hal yang pokok yang bersifat 

luaran. Setelah itu, pembaca memutuskan apakah perlu ke 

tahap selanjutnya (read) atau tidak. Jika memang sudah tahu 

tentang bacaan, pembaca boleh saja menganggap tidak perlu 

membaca. Jika belum tahu, pembaca melanjutkan tahap 

berikutnya. 

2. Read adalah membaca secepat mungkin sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dan sesuai tingkat kesulitan bacaan. Tujuan 

umum membaca adalah mencari informasi yang ada dalam 

bacaan. Informasi bersifat pokok atau inti dan bisa juga 

informasi bersifat tidak inti atau penjelas. Jika hanya ingin 

mengetahui informasi yang pokok, pembaca bisa hanya 

membaca secara sepintas (skimming) sehingga waktu yang 

dibutuhkan singkat. Namun jika ingin mengetahui semua 

informasi yang ada dalam bacaan, pembaca membaca dengan 

teliti. Walaupun membaca teliti, diusahakan membaca secepat 

mungkin. Kecepatan baca juga bergantung pada bacaan. 

Bacaan yang sudah dikenal dapat dibaca secara cepat, 

sebaliknya bacaan yang belum dikenal dibaca secara pelan. 

Bacaan yang bersifat ilmiah memerlukan waktu baca yang lebih 

lama dibandingkan bacaan yang bersifat 73aragra. 

3. Review adalah membaca sepintas lalu untuk memastikan tidak 

ada yang terlewatkan dan atau 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. 

Ketiga tahap dalam metode ini tidak harus digunakan semua 

secara tertib. Hal tersebut bergantung pada situasinya. Jika memang 
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diperlukan, ketiga tahap itu digunakan secara tertib. Pada saat lain, 

pembaca tidak melakukan tahap preview karena pembaca telah 

mengenal struktur materi bacaan. Bisa saja, pembaca tidak 

melakukan read. Ia hanya melakukan tahap preview dan review 

karena tidak ada hal-hal yang baru di dalam bacaan sehigga tidak 

perlu dibaca. Kemungkinan lain adalah pembaca tidak perlu 

melakukan review sebab pembaca sudah merasa yakin tidak ada 

yang terlewati dan sudah ingat semua tentang informasi yang 

diperolehnya. 

 

3.3.2 Teknik Skimming   
Pembahasan teknik skimming meliputi pengertian, gerak mata, 

tujuan, dan jenis teknik skimming. Pembahasan keempat subtersebut 

adalah sebagai berikut. 

 Pengertian Teknik Skimming 
Skimming berasal dari bahasa Inggris to skim yang berarti 

mengambil kepala susu atau krim dengan sendok atau menyendok 

kepala susu. Kepala susu merupakan bagian yang mengental yang 

berada di atas setelah semangkok susu yang dipanaskan 

didinginkan. Kepala susu adalah intisari atau bagian yang banyak 

mengandung gizi. Skimming dalam bidang membaca merupakan 

sebuah istilah salah satu teknik membaca ekstensif. Istilah lain dari 

skimming adalah baca layap (Harjasujana dan Mulyati 1997:64), 

sekilas (Tarigan 1994:30), dan selintas (Widyamartaya, 2004:44). 

Sebenarnya pengertian dasar skimming adalah terbang 

halaman demi halaman atau menjelajahi halaman demi halaman 

bacaan secara cepat. Berdasarkan pengertian tersebut skimming 

adalah teknik membaca dengan menjelajahi atau menyapu bacaan 

dengan cepat untuk memahami atau menemukan hal-hal yang 

penting. Seorang pembaca yang menggunakan teknik ini tidak lagi 

membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan 74aragraph 
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demi 75aragraph, tetapi semua bagian bacaan yang ada pada 

sebuah halaman, ditatap secara cepat. 

Dalam menskim tidak hanya menjelajahi halaman  demi 

halaman secara cepat, tetapi juga ada yang dicari. Hal yang dicari 

adalah hal-hal yang pokok atau penting, yaitu ide-ide pokok. Ide 

pokok tidak selalu diawal 75aragraph, tetapi dapat juga terdapat 

ditengah, diakhir, atau diawal dan diakhir. Untuk mencari ide-ide 

pokok pembaca tidak diperbolehkan membuang-buang waktu. Ia 

diharapkan butuh waktu beberapa detik atau menit untuk menskim. 

Dalam membaca dengan teknik skimming ada falsafah kerja yang 

dianut, yaitu “Peras santannya, buang ampasnya atau petik intinya, 

tinggalkan yang lainnya” (Karlin 1980:40). 

Berdasarkan uraian tersebut, skimming merupakan teknik 

membaca yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan 

hasil yang efisien. Hal itu relefan dengan pendapat Soedarso 

(2004:88), yaitu bahwa skimming merupakan teknik membaca 

efisien. 

         Gerak Mata 
Gerak mata pada membaca dengan teknik skimming bisa 

diibaratkan gelombang air laut. Gelombang air laut bergerak 

menyapu setiap bagian laut dan pantai yang dilaluinya. Gelombang 

mempunyai kecepatan dan bentuk tertentu. Kecepatan gelombang 

bergantung dari daya dorong 75aragraph75 daya dorong dari dalam 

laut. Gelombang bisa sangat cepat, cepat, sedang atau pelan. 

Gelombang mempunyai bentuk berdasarkan kecepatan gelombang 

dan hambatan yang dilaluinya. Gelombang ada yang tinggi sekali, 

tinggi, sedang atau rendah. Gerak mata dalam membaca dengan 

teknik skimming mempunyai gerak mata yang cepat dan bentuk yang 

tinggi. Kecepatan dan bentuk ayunan mata dalam setiap bagian yang 

dibaca tidaklah sama bergantung penting tidaknya bagian yang 

dibaca dan tujuan dalam membaca. Awal mula mata dipersiapkan 
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bergerak secara cepat untuk membaca bagian demi bagian dalam 

bacaan. Pada saat mata melihat bagian yang penting gerak mata 

diperlambat untuk memahami bagian penting tersebut. Kemudian 

mata bergerak pada kecepatan yang tinggi lagi. 

Ilustrasi dari gerak mata dalam membaca teknik skimming 

pada pembaca yang masih taraf pemula adalah sebagai berikut. 

Pertama-tama mata bergerak pada baris-baris yang mengandung ide 

pokok dari sebuah 76aragraph, kemudian melompat (skipping), dan 

memperlambat (bahkan boleh berhenti) pada beberapa fakta yang 

penting yang menunjang ide pokok. Pembaca dapat mengenal detail 

penting bacaan berdasarkan tipografi atau tanda-tanda tertentu 

dalam bacaan, misalnya ditulis miring, dicetak tebal, dan ditulis 

dalam kotak. Contoh gerak mata dalam teknik skimming adalah 

sebagai berikut: 
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Latihan Teknik Skimming 
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 Tujuan Membaca Skimming 
Teknik membaca skimming digunakan dengan lima tujuan, yaitu 

mengenal 78arag bacaan, opini, bagian penting organisasi bacaan, 

penyegaran, dan memperoleh kesan umum (Harjasujana dan Mulyati 

1997: 64-65, Soedarsono 2004: 88-89, Widyamartaya 2004: 44, dan 

Tarigan 1994: 32). 

a.  Mengenal Topik Bacaan 
Yang dimaksud 78arag bacaan adalah judul buku atau artikel, 

judul-judul bab, dan judul subbab. Misalnya pembaca datang ke 

78ara buku untuk mengetahui buku-buku membaca apa yang 

terdapat pada 78ara buku tersebut. Pembaca melihat secara sekilas 

judul-judul buku membaca yang terdapat rak khusus buku-buku 

membaca. Dengan men-skim buku tersebut, pembaca tahu judul-

judul buku apa saja yang tersedia di 78ara buku tersebut. Apabila 

ada buku yang cocok, ia bisa saja mengambil buku tersebut untuk 
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membaca sekilas daftar isi buku itu guna mengetahui apakah ada 

judul bab atau subbab yang diinginkannya. 

Skimming dapat diterapkan sewaktu pembaca mencari bahan 

di perpustakaan. Ia membaca sekilas kartu 79aragra atau daftar 

79aragra yang ada di 79aragrap mengenai judul buku yang tersedia 

di perpustakaan tersebut. Jika ada buku-buku yang dibutuhkan, ia 

mencari atau meminjam buku tersebut, kemudian melihat daftar isi 

untuk menentukan apakah buku tersebut mengandung pembahasan 

tentang hal-hal yang dibutuhkan. Apabila ya, bukalah halaman yang 

mungkin mengandung informasi yang dibutuhkan secara cepat. 

Sewaktu men-skim daftar isi dan tidak menemukan hal-hal yang 

dicari, pembaca bisa saja men-skim semua halaman yang ada pada 

buku untuk meyakinkan bahwa yang dicari memang betul-betul tidak 

ada karena ada kemungkinan informasi yang dicari ada di dalam 

buku, tetapi tidak secara eksplisit tercantum dalam daftar isi. 

Teknik baca layap juga dapat digunakan untuk melihat 79arag-

topik artikel yang ada pada majalah atau surat kabar. Pembaca dapat 

membaca layap surat kabar yang dibaca untuk mencari informasi 

yang diinginkan. Misalnya, informasi gempa bumi yang terjadi di 

Yogya. Ia cukup mencari judul artikel yang ada dalam surat kabar 

yang dibaca secara sekilas tentang gempa yang melanda Yogya. 

 

b.  Mengetahui Bagian Penting 
Untuk mengetahui bagian penting dari sebuah bacaan, 

pembaca tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Pembaca cukup 

membaca dengan sekilas dari atas sampai bawah untuk menemukan 

informasi tertentu yang dicari. Informasi yang dicari misalnya adalah 

nama peristiwa, tempat peristiwa, nama tokoh, jumlah korban. Jika 

ingin mengetahui bagian penting, pembaca hanya melihat secara 

skimming seluruh bacaan dengan menangkap ide-ide pokok. 



 

 

2-80 Membaca Pemahaman 

Dalam rangka menemukan informasi yang penting dari 

sebuah bacaan, Tarigan (1990 : 33) 80aragr petunjuk sebagai 

berikut. 

1. Tentukan dengan jelas informasi atau fakta yang akan dicari 

atau buatlah pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang 

ada dalam bacaan. 

2. Siapkan kata kunci yang tepat untuk menunjuk informasi yang 

dibutuhkan, misalnya dalam pertandingan sepak bola kata 

kunci tersebut adalah menang, seri atau kalah. 

3. Apabila pembaca mencari informasi dalam sebuah buku, 

sebaiknya pembaca melihat apakah kata kunci tersebut 

tercantum dalam indeks. Jika tidak ada, carilah di bawah subjek 

yang lebih luas.  

4. Lihatlah setiap halaman dengan cepat hanya untuk tujuan 

mencari kata kunci atau informasi yang diinginkan. 

 

c.  Memperoleh Kesan Umum 
Kesan umum didapat dari bacaan, baik yang fiksi maupun 

yang nonfiksi. Pembaca dapat memperoleh kesan umum dari sebuah 

novel dengan jalan melakukan pandangan sekilas dan menaruh 

perhatian tertentu pada bagian tertentu. Apabila tertarik hanya pada 

plot atau sifat umum novel yang dibaca, pembaca memperoleh suatu 

ide yang baik mengenai novel tersebut dalam tempo setengah jam 

atau kurang. 

Kesan umum nonfiksi bisa diperoleh dari buku sejarah, biologi, 

ilmu pengetahuan, seni, dan lain-lain. Buku-buku tersebut dapat 

dibaca secara cepat dengan meneliti halaman judul, kata pengantar, 

daftar isi, dan indeks. Pembaca akan memperoleh suatu pandangan 

yang lebih baik jika mengikuti tahap dengan membuka-buka halaman 

buku itu dengan cepat, melihat bab dan subbab, gambar, diagram, 

peta, dan skema. Dengan siasat ini, pembaca dapat mempelajari 
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sifat hakikat dan jangkauan buku tersebut, susunan atau 

organisasinya, sifat umum, dan pendekatan terhadap bahan yang 

ditulis. 

Pembaca juga dapat membaca artikel dalam majalah atau 

81aragr dalam surat kabar dengan teknik skimming. Yang dapat 

dilakukan adalah membaca 81aragraph awal dan 81aragraph akhir. 

Sesudah itu, membaca secara sekilas pilihan tersebut untuk mencari 

kalmat-kalimat judul dan petunjuk lainnya mengenai hal-hal penting 

yang ada dalam bacaan. 

Alasan pembaca menggunakan teknik skimming adalah 

sebagai berikut: 

1. menemukan sepenggal informasi khusus dalam 81aragraph, 

kutipan atau acuan, 

2. memetik secara cepat ide pokok dan butir-butir yang penting 

dari sebuah bacaan, 

3. memeriksa apakah bagian itu dapat diloncati atau harus 

dipahami, 

4. memanfaatkan waktu secepat mungkin dikarenakan pembaca 

sibuk dan kekurangan waktu untk membaca (Farr dan Roser 

1979 : 356). 

Dalam pembelajaran siswa dapat mempraktikan membaca 

skimming dengan menentukan tujuan terlebih dahulu sejelas-

jelasnya. Contoh penggunannya, yaitu : 

1. bacalah sekilas kutipan untuk melihat apakah jawaban dari 

pertanyaan yang telah dibuat ada atau tida di dalam bacaan, 

2. bacalah secara sekilas, lalu ceritakan kepada orang lain (teman 

atau gurunya). Setelah itu, bacalah bacaan secara biasa. 

Apakah pembaca menemukan informasi lain, 

3. bacalah sekilas bacaan dan ceritakanlah pada temannya urutan 

peristiwa dari bacaan yang dibaca. 
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 Jenis Teknik Skimming 
Jenis teknik membaca yang termasuk dalam teknik skimming 

adalah skipping, sampling, locating, dan previewing. 

 

a. Skipping 
Skipping diartikan sebagai teknik baca lompat, yaitu 

membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya adalah membaca 

melompat-lompat dari bagian yang penting, pokok, yang dicari atau 

dibutuhkan ke begian yang penting berikutnya. Bagian bacaan 

yang tidak penting dilompati atau tidak dihiraukan. Skipping 

digunakan pembaca untuk menangkap atau memahami ide-ide 

pokok atau informasi yang penting saja. 

Pembaca yang menggunakan teknik ini berarti melakukan 

ayunan mata dari bagian bacaan yang penting ke bagian bacaan 

yang lain. Ayunan mata tidak memakai irama yang sama. Hal 

tersebut bergantung pada letak atau jarak bagian yang penting 

dengan bagian penting lainnya. Jika pada sebuah 82aragraph hal 

yang penting terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, 

pembaca mengayunkan matanya dari kalimat pertama ke kalimat 

terakhir. Kemungkinan lain dalam membaca dengan skipping 

adalah pembaca mengayunkan matanya dari kalimat pertama ke 

kalimat pertama pada 82aragraph berikutnya, dari kalimat akhir ke 

kalimat akhir pada 82aragraph berikutnya, dari kalimat awal ke 

kalimat tengah pada sebuah halaman, dari kalimat awal ke kalimat 

akhir pada sebuah halaman, dari kalimat awal ke kalimat awal pada 

halaman berikutnya, dan seterusnya. 

 

 b. Sampling 
Sampling merupakan teknik membaca bagian tertentu 

bacaan dengan cepat supaya mendapat gambaran umum dari 

bacaan yang dibaca. Prinsip yang dianut teknik ini adalah 
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membaca bagian-bagian tertentu dari sebuah bacaan yang 

dianggap dapat mewakili keseluruhan bacaan. Bagian-bagian 

bacaan yang  dianggap dapat mewakili bacaan, yaitu kalimat inti 

atau kalimat utama. Kalimat utama umumnya mengandung 

informasi kunci yang biasanya terletak pada kalimat pertama dari 

sebuah 83aragraph. Untuk itu, penggunaan teknik ini dipusatkan 

pada membaca kalimat pertama setiap 83aragraph. Dengan teknik 

ini, pembaca akan mendapatkan gambaran umum sebuah bacaan 

dengan cepat. 

Dalam pengembangan penggunaan teknik ini, pembaca 

tidak hanya terpaku pada kalimat pertama dari setiap 83aragraph. 

Informasi kunci belum tentu terdapat pada kalimat pertama, tetapi 

bisa-bisa saja terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan 

seterusnya. Disamping itu, informasi pokok belum tentu berada di 

setiap 83aragraph. Adakalanya sebuah 83aragraph tidak 

mengandung informasi kunci. Oleh karena itu, dalam menerapkan 

teknik sampling pembaca diberikan keleluasaan untuk membaca 

bagian-bagian tertentu dari bacaan dengan syarat: 

1. bagian-bagian yang dibaca mengandung informasi kunci atau 

pokok, 

2. pembaca memperoleh gambaran umum dari bacaan yang 

dibaca,  

3. dilaksakan dengan sekilas. 

 

      c. Locating 
Locating merupakan teknik membaca 83aragrap. Maksudnya 

adalah mata pembaca bergerak secara 83aragrap, yaitu pandangan 

mata bergerak dari bagian atas ke bawah secara cepat. Pembaca 

memusatkan pandangan matanya di bagian tengah bacaan dan 

bagian kanan dan kiri tetap dalam jangkauan pandangan mata. Hal 

ini terjadi karena pembaca selain mempunyai kemampuan pandang 
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84arag dekat yang disebut rentang pandang mata (eye span), juga 

mempunyai kemampuan pandang sekeliling atau daya melihat 

sekeliling (peripheral vision). Dengan kedua kemampuan itu, 

pembaca dapat menggerakkan matanya dari bagian tengah atas ke 

bagian tengah bawah secara cepat. 

Kemampuan peripheral vision dapat juga digunakan oleh 

pembaca pada tiap sampai ujung kalimat yang dengan cepat 

kembali ke bagian awal baris berikutnya. Pembaca melihat sisi 

kanan halaman dan tidak dapat melihat secara jelas yang ada pada 

sebelah kiri halaman. Walaupun demikian, otak pembaca bisa 

melihatnya dengan jelas sehingga bisa menuntun mata pembaca 

secara tepat ke awal baris berikutnya. Seandainya hal tersebut tidak 

bisa dilakukan, pembaca akan banyak menghabiskan banyak waktu 

dalam membaca kerena pembaca harus melewati baris-baris yang 

telah dibaca. Dalam tipografi, kata yang di cetak tebal atau miring, 

kata yang dimulai dengan huruf 84aragra, kepala kalimat, awal 

84aragraph dibuat untuk membantu menarik perhatian otak dan 

mata supaya dapat mengenali perbedaan dalam pergatian bagian. 

Penggunaan teknik locating tidaklah mudah karena materi 

bacaan tidak ditulis secara 84aragrap, tetapi secara 84aragraph84 

dari kiri ke kanan. Mata pembaca diharuskan bergerak secara 

diagonal kembali ke kiri untuk membaca garis berikutnya sehingga 

mata bergerak dengan pola zig-zag. Kenyataan yang mempersulit 

penggunaan teknik locating adalah membaca sepintas hanya akan 

berkerja optimal apabila pembaca telah menenemukan kata atau 

frase kunci. Pandangan mata akan tertuju pada informasi tersebut 

karena selain bidang pandangan 84arag dekat (eye span), pembaca 

juga memiliki daya melihat sekeliling. 
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      d. Previewing  
Previewing merupakan gabungan dari teknik sampling dan 

locating. Teknik ini menggunakan teknik sampling dari sisi 

pemusatan perhatian pada kalimat pertama setiap 85aragraph dan 

memanfaatkan teknik locating dari sisi daya melihat sekeliling. 

Penggabungan kedua teknik tersebut digunakan untuk menerima 

atau mengenali pokok-pokok pikiran yang penting dengan cepat. 

Teknik juga dapat digunakan untuk menangkap garis besar materi 

bacaan sebelum pembaca menolak untuk membacanya. Kalau hal 

tersebut dilakukan dapat menghemat waktu yang banyak. 

Pengunaan teknik ini adalah pembaca membaca kalimat 

pertama pada setiap 85aragraph dan pembaca menggunakan 

kemampuan daya melihat  sekeliling pada kalimat-kalimat yang lain 

dari setiap paragrafnya. Pembaca mendapatkan ide-ide pokok atau 

informasi inti dan sekaligus bisa menemukan hal-hal yang 

diperlukan untuk mendukung ide pokok. Atau dengan kata lain, 

disamping menemukan ide pokok, pembaca dapat memperoleh hal-

hal yang diinginkan lainnya. Jadi, pembaca memperoleh hal yang 

primer dan yang sekunder. 

 

3.3.3 Pola Blok 
Pola blok merupakan pola membaca dengan cara mata 

berhenti sejenak pada akhir blok-blok tertentu. Blok ini bentuknya 

adalah 85aragraph. Dengan membaca bagian awal dan atau akhir 

sebuah 85aragraph dengan tepat, pembaca akan dapat menerka isi 

85aragraph tersebut. Gambar membaca dengan pola Blok adalah 

berikut ini. 
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Pola Blok 

 
 

3.4 Membaca Ekstensif Teks Berita 
Dalam standar isi pada kurikulum2006, siswa kelas VIII dituntut 

dapat menemukan            masalah utama dari beberapa berita yang 

bertopik sama melalui membaca ekstensif. Kiat yang dapat 

digunakan siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model 

membaca timbal balik (lihat 2.1.1), metode S-D4 (lihat 2.1.3), dan 

teknik skimming pola blok (lihat 3.3.3) atau spiral.  
Pola spiral merupakan pola membaca dengan cara mata 

bergerak pada bagian tengah dengan membentuk pola spiral, yaitu 

ada pengulangan membaca pada bagian bacaan tengah halaman. 

Untuk menjaga pengulangan yang terlalu banyak, gerakan ini dapat 

diubah sedikit menjadi gerakan angka tiga. Dengan menggunakan 

pola ini, hubungan antara bagian dengan bagian lainnya lebih 

seimbang. Jika digambarkan, pola membaca spiral adalah berikut 

ini. 

 

Pola Spiral 
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3.5 Membaca Ekstensif Buku  
Dalam standar isi pada kurikulum 2006, siswa kelas IX 

dituntut dapat menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku 

melalui kegiatan membaca ekstensif. Kiat yang dapat digunakan 

siswa untuk memenuhi tuntutan itu adalah model membaca timbal 

balik (lihat 2.1.1), metode GPID, teknik skimming pola blok (lihat 

3.3.3) dan atau horisontal (lihat 3.1.3).  
Metode GPID 
 
Metode GPID diusulkan oleh Merrit. Menurutnya, metode GPID 

merupakan metode membaca yang terdiri atas empat tahap yaitu, 

87ara, plans, implementation, dan development (Yap 1978:114-

115). Penjabaran metode tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Goall adalah apa yang diharapkan, dimaksud atau apa tujuan 

membaca. Tahap awal metode ini adalah menentukan tujuan 

membaca. Pembaca terlebih dahulu menentukan untuk apa ia 

membaca, apa yang ingin dicapai, dan apa manfaat membaca. 

Hal tersebut berguna sebagai pedoman apa yang dilakukan 

selanjutnya. Pembaca sudah mempunyai arah yang jelas. 

Sewaktu membaca pembaca sudah tahu hal-hal yang akan 

dicari dalam bacaan sehingga bisa membaca lebih efektif. 

Dengan cara seperti itu, pembaca akan termotivasi untuk 

melakukan kegiatan membaca sehingga ia membaca dengan 

sungguh-sungguh dengan daya upaya yang maksimal. Goall 

dapat dilakukan dengan cara membatasi perhatian, latar 

belakang, kendala, memusatkan perhatian, dan merumuskan 

maksud atau tujuan. 

2. Plans adalah rencana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang 

sudah dirumuskan diusahakan untuk dicapai. Pada tahap ini, 

pembaca menyusun strategi untuk mencapai tujuan membaca. 

Rencana yang dibuat berhubungan dengan teknik baca  yang 
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digunakan, bagian-bagian yang akan dibaca, dan rencana-

rencana lainnya (misalnya mempersiapkan pensil untuk 88aragr 

tanda atau catatan). Plans dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan maksud pilihan bagian-bagian yang dibaca, 

perincian maksud yang lebih khusus, dan penyusunan pola 

membaca. 

3. Implementation adalah pelaksanaan membaca. Pada tahap ini 

pembaca melakukan kegiatan membaca dengan 

memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dan rencana yang 

sudah disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan 

membaca sudah dengan teknik dan pola baca yang 

direncanakan sehingga pembaca tidak akan membuang-buang 

waktu dan tidak akan kehilangan pemahaman yang sudah 

direncanakan. Pembaca tidak lagi membaca tanpa arah dan 

tanpa tujuan. Ia juga tidak akan membaca hal-hal yang tidak 

berguna atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan 

membaca. 

4. Development adalah proses evaluasi dan proses mengambil 

simpulan.Yang dievaluasi pada tahap ini adalah apakah tujuan 

membaca telah tercapai, apakah rencana telah berjalan sesuai 

yang direncanakan, dan apakah kegiatan secara keseluruhan 

telah tercapai. Pembaca mengevaluasi dengan cara mengecek 

apakah informasi yang diinginkan pada tahap 88ara sudah 

didapat. Jika sudah, berarti kegiatan membaca telah berhasil. 

Jika belum, berarti kegiatan membaca belum berhasil. Dalam 

mengevaluasi rencana, pembaca mengecek apakah ia telah 

melakukan kegiatan membaca sesuai rencana. Jika sudah 

berarti rencana telah berjalan dengan baik dan jika belum 

berarti rencana belum berjalan dengan baik. Hasil evaluasi 

tersebut digunakan untuk menilai kegiatan baca secara 

keseluruhan. Setelah dinilai secara keseluruhan, dapat ditarik 
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simpulan apakah kegiatan baca berhasil atau tidak. Jika tidak 

berhasil, pembaca disarankan melakukan kegiatan membaca 

lagi atau pembaca dapat mengubah tujuan (rencana) baca 

yang telah disusun. Hal tersebut bergantung pada di mana 

letak ketidakbehasilan dalam membaca: apakah pada tahap 

89ara, tahap plans, ataukah pada tahap implementation. Jika 

sudah berhasil, pembaca bisa menghentikan kegiatan bacanya 

atau membaca bacaan yang lainnya. 

 
3.6 Rangkuman  

Membaca pemahaman bersinonim dengan membaca dalam 

hati(silent reading). Membaca pemahaman adalah membaca yang 

dilaksanakan dengan tanpa mengeluarkan bersuara ( yang terlibat 

hanyalah mata dan otak )  dengan tujuan untuk memahami makna 

yang terkandung dalam bacaan. Berdasarkan cakupan bahan 

bacaan yang dibaca, membaca pemahaman dapat diklasifikasikan 

menjadi dua , yaitu membaca  intensif (intensive reading) dan 

ekstensif (extensive reading). Untuk dapat membaca intensif dan 

ekstensif secara efektif dan efisien,  sewaktu  membaca siswa harus 

menggunakan kiat membaca atau retorika membaca. Kiat membaca  

adalah strategi memilih dan menggunakan model, metode, dan 

teknik yang  sesuai dengan keperluan.  

Berdasarkan kurikulum 2006, pembelajaran membaca di SMP 

menggunakan  dua jenis membaca,  yaitu intensif dan ekstensif. 

Membaca intensif meliputi  membaca teks bacaan karya sastra, 

pemahaman buku karya sastra, kritis buku karya sastra, artikel, iklan, 

grafik/tabel/bagan, buku biografi. Membaca ekstensif meliputi 

memindai kamus, ensiklopede/buku telepon, dan indeks buku; 

memindai tabel dan denah; membaca cepat teks bacaan; membaca 

ekstensif berita/artikel; membaca ekstensif buku.  Kiat membaca 
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yang digunakan untuk membaca ekstentif dan intensif di SMP adalah 

berikut ini.  

1. Model membaca bawah atas , metode kalimat dan S-D4, dan 

teknik retensi-diskusi digunakan untuk membaca  intensif teks 

sastra. 

2.  Model membaca timbal balik, metode PACER, dan teknik 

mengingat (loci dan peg) digunakan untuk membaca 

pemahaman buku karya sasrtra.  

3. Model membaca atas bawah, metode SQ3R, dan teknik retensi-

diskusi digunakan untuk membaca kritis buku karya sastra. 

4. Model membaca bawah atas, metode paragraph, dan teknik 

retensi (repetisi dan diskusi) digunakan untuk membaca intensif 

teks bacaan. 

5. Model membaca bawah atas, metode frase dan kalimat, dan 

teknik retensi-diskusi  digunakan untuk membaca intensif iklan..  

6. Model membaca bawah atas, metode kata, dan teknik retensi 

(repetisi dan menulis informasi) digunakan untuk membaca 

intensif grafik. 

7. Model membaca timbale balik, metode PQRST, dan teknik close 

reading digunakan untuk membaca buku biografi. 

8. Model membaca atas bawah, metode kata dan kalimat, teknik 

scanning pola vertical dan horisontal  digunakan untuk 

memindai kamus, ensiklopedi, buku telepon, dan ideks buku.  

9. Model membaca atas bawah, metode frase, teknik scanning 

pola vertical dan diagonal digunakan untuk memindai tabel dan 

denah.  

10. Model membaca atas bawah, P2R, teknik skimming pola blok  

digunakan untuk membaca cepat teks bacaan. 

11. Model membaca timbal balik, metode S-D4, teknik skimming 

pola blok dan spiral  digunakan untuk membaca ekstensif teks 

berita. 
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12. Model membaca timbal balik, metode GPID, dan teknik 

skimming pola blok dan horisontal digunakan untuk ekstensif 

buku.  

 
 
3.7 LatihanSoal 
1. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca intensif teks sastra?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

2. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca pemahaman buku karya sastra?  

Jelaskan cara menerapkannya!  

3. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca kritis buku karya sastra?  Jelaskan 

cara menerapkannya!  

4. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca intensif teks bacaan?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

5. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca intensif iklan ?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

6. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca intensif grafik?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

7. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca buku biografi?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

8. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk memindai kamus?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  
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9. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk memindai tabel ?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

10. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca cepat teks bacaan?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

11. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca ekstensif teks berita?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  

12. Model , metode,  dan teknik membaca apakah yang dapat 

digunakan untuk membaca ekstensif buku?  Jelaskan cara 

menerapkannya!  
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Tujuan 
Tujuan pelatihan ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberi bekal kepada peserta pelatihan tentang konsep dan teknik 

bercerita atau mendongeng 

2. Memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan untuk 

membaca cerita atau dongeng. 

3. Meningkatkan kemampuan bercerita peserta pelatihan sehingga 

dapat menggunakannya di sekolah masing-masing. 

 

B. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui materi ini 

bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Manfaat secara 

langsung yang diharapkan dapat dirasakan adalah adanya tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang teknik membaca cerita. Selain 

itu, peserta pelatihan mendapat tambahan keterampilan membaca 

cerita 

Secara tidak langsung, kegiatan pelatihan ini akan.dapat 

menumbuhkan pencerita-pencerita baru dalam karya sastra dan 

semakin meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya pada  

karya sastra. Dengan demikian  kegiatan ini akan mampu 

menumbuhkan minat yang semakin tinggi pada karya sastra. 

 

C. Strategi 
Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini melalui dua jenis 

kegiatan, yaitu penyampaian materi dan pelatihan. Penyampaian 

materi perlu dilakukan karena pembacaan cerita memang harus 

didahului oleh pemahaman terhadap konsep secara tepat. Pelatihan 

dilakukan untuk semakin meningkatkan kemampuan peserta dalam 

bercerita. 
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D. Hasil yang Diharapkan 
Melalui kegiatan ini diharapkan, pertama, para peserta menguasai 

teknik bercerita, dan kedua, peserta  mampu bercerita dengan 

berbagai teknik secara benar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  II MATERI PELATIHAN MEMBACA CERITA 
 

A. Pengertian Bercerita 
 

Kadang-kadang orang masih memperdebatkan antara bercerita 

dan mendongeng sebagai aktivitas yang berbeda. Dilihat dari 

aktivitasnya sebenarnya keduanya tidak berbeda. Yang membedakan 

keduanya hanyalah materinya, yaitu jika orang bercerita materinya 

adalah cerita, sedangkan orang mendongeng materinya dongeng. 

Antara cerita dan dongeng perbedaannya terletak pada cakupannya, 

yaitu cerita lebih luas daripada dongeng, karena pada hakikatnya 

dongeng itu sendiri termasuk cerita. Dongeng adalah cerita yang 

bersifat khayal, sedangkan cerita dapat bersifat khayal dapat pula 

bersifat nyata. Dengan demikian jika delihat dari sifatnya, kita bisa 

menyimpulkan bahwa cerita bersifat nyata dan khayal, sedangkan 

dongeng hanya bersifat khayal. 

Cerita Malin Kundang, misalnya, kita bisa menyebutnya sebagai 

cerita sekaligus sebagai dongeng, tetapi cerita tentang pertempuran 

Pangeran Diponegoro kita tidak bisa menyebutnya sebagai dongeng. 

Peristiwa itu hanya dapat kita sebut sebagai cerita saja.  

Karena sifatnya yang khayal belaka, maka banyak dongeng yang 

bertokohkan makhluk-makhluk dari alam lain, seperti peri, malaikat, jin, 

dan sebagainya. Jika tokohnya manusia maka biasanya tokoh tersebut 

memiliki sifat yang luar biasa, seperti Abu Nawas, Sinbad, Hercules, 

Baru Klinting, Bandung Bondowoso, dan sebagainya. Selain itu banyak 

juga tokoh dongeng yang berupa binatang, seperti cerita-cerita kancil. 

James Danandjaja membagi dongeng menjadi mite, legenda, dan 

fabel. Ahli lain menambahkan sage dan dongeng biasa. Mite adalah 

dongeng yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau ghaib 

atau berkaitan dengan makhluk halus, seperti harimau jadi-jadian dan 

Dewi Sri. Legenda adalah dongeng yang berupa cerita tentang asal-
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usul atau kejadian alam, seperti asal mula Kota Semarang, asal mula 

Kota Temanggung, dan sebagainya. Fabel adalah dongeng tentang 

dunia binatang, seperti cerita-cerita kancil. Sage adalah cerita 

kepahlawanan atau sering disebut dengan istilah etos, seperti etos 

Ramayana dan Mahabharata. Dongeng biasa adalah dongeng-

dongeng yang tidak termasuk ke dalam salah satu jenis dongeng yang 

telah disebutkan tadi.  

 

B. Manfaat Bercerita 
 

Kegiatan bercerita dapat mendatangkan manfaat. Beberapa 

manfaat dimaksud adalah sebagai berikut. 

(1)    Mengembangkan fantasi 
Melalui cerita anak dapat mengembangkan fantasinya yang luar 

biasa. Anak dapat mengidentikkan dirinya dengan tokoh-tokoh 

tertentu, atau minimal membayangkan bentuk tokoh dan suasana 

dalam cerita. 

 

(2)    Mengasah kecerdasan emosional 
Melalui cerita emosi anak seolah-olah dipermainkan. Rasa sedih, 

takut, cemas, simpati, empati, dan berbagai jenis perasaan yang 

lain dibangkitkan. Hal ini  akan berdampak positif untuk 

mengasah anak mengelola perasaannya, yaitu untuk tidak selalu 

larut dalam satu perasaan saja secara berlebihan. 

 

(3)    Menumbuhkan minat baca 
Melalui cerita anak terdorong untuk mendapatkan cerita lain yang 

lebih kaya tanpa bergantung kepada orang yang bercerita. Jika 

anak telah menyenangi sebuah cerita, maka anak tidak akan 

sabar menunggu guru untuk menceritakan yang lain, tetapi anak 

akan memenuhi kebutuhannya itu dengan membaca cerita 
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sendiri. Apabila  hal ini terjadi secara berulang dan dalam jumlah 

anak yang besar, maka minat baca anak pun dengan sendirinya 

akan mengalami peningkatan. 

 

(4)    Membangun kedekatan dan keharmonisan 
Dengan bercerita akan terjalin komunikasi dan hubungan secara 

verbal dan emosional. Anak merasa lebih dekat dan lebih 

mendapatkan perhatian dari orang yang memberikan cerita. 

 

(5)    Menjadi media pembelajaran 
Melalui cerita anak dapat mempelajari apa saja. Ilmu 

pengetahuan yang rumit dapat  disajikan dengan lebih ringan, 

menarik, dan menyenangkan melalui cerita. 

 

C. Bentuk-Bentuk Bercerita 
 

(1)   Membaca Cerita 
Membaca cerita merupakan salah satu bentuk membaca 

indah. Membaca indah sendiri diartikan sebagai membaca 

dengan teknik dan lagu tertentu sehingga tercipta keindahan. 

Dengan demikian membaca cerita dapat diartikan sebagai 

aktivitas membaca sebuah cerita agar pendengar dapat 

merasakan keindahan cerita tersebut. Untuk dapat menciptakan 

keindahan pembacaan sebuah cerita orang harus mengetahui 

benar teknik-teknik dalam bercerita. 

Sebelum seseorang dapat membaca cerita dengan baik 

terlebih dahulu ia harus memahami teks yang akan dibaca. 

Bahkan dianjurkan pemahaman tersebut sampai pada tahapan 

setengah hafal, paling tidak hafal jalan cerita dan unsur-unsur 

ceritanya. Dengan demikian pada saat membaca cerita mata 

pembaca cerita tersebut tidak terus-menerus tertuju kepada teks. 
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Jika mata pembaca cerita secara terus-menerus tertuju kepada 

teks maka tidak akan terjadi komunikasi dengan pendengar. 

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi yang 

bersifat psikis, bukan komunikasi yang bersifat verbal.  

 

(2)    Bercerita Tanpa Teks 
Jika dalam membaca cerita pencerita membawa teks, maka 

dalam bercerita tanpa teks pencerita sama sekali lepas dari teks. 

Dengan demikian seorang pencerita harus hafal cerita di luar 

kepala. Yang dimaksud dengan hafal di sini sebenarnya bukan 

hafal per kata atau kalimat dalam cerita tersebut, melainkan hafal 

jalan cerita, tokoh cerita, dan unsur-unsur cerita. Perbedaan lain 

dengan membaca cerita adalah jika dalam membaca cerita 

bahasa yang digunakan adalah bahasa teks, sedangkan dalam 

bercerita tanpa teks bahasa yang digunakan adalah bahasa 

pencerita sendiri. Dengan demikian pencerita dapat memilih 

bahasa yang digunakan, apakah menggunakan bahasa Indonesia 

ataukah menggunakan bahasa daerah. Pengurangan dan 

penambahan –untuk disesuaikan dengan konteks— dalam jenis 

bercerita ini  dapat digunakan.  

 

(3)   Bercerita dengan Gambar 
Model bercerita jenis ini sebenarnya hampir sama dengan 

bercerita tanpa teks. Perbedaannya jika dalam bercerita tanpa 

teks pencerita tidak menggunakan alat bantu apa pun, dalam 

bercerita dengan gambar menggunakan alat bantu gambar. 

Gambar yang digunakan sebagai alat bantu di sini dapat 

bermacam-macam wujudnya, misalnya, gambar para tokoh cerita, 

gambar para tokoh cerita beserta settingnya, gambar adegan-

adegan cerita, atau gambar setting saja. 
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Bercerita dengan gambar ini ada beberapa macam cara. 

Pertama, guru bercerita sambil menggambar. Di sini guru 

menggambar tokoh atau adegan tertentu kemudian 

menceritakannya. Pergantian adegan selalu diikuti dengan 

gambar baru yang disertai dengan penceritaan. Kedua, guru 

membawa beberapa gambar yang merupakan satu rangkaian 

cerita. Gambar-gambar ini dapat ditempel di papan tulis secara 

berjajar atau secara bergantian.  

(4)    Bercerita dengan Papan Flanel 
Papan flannel dapat dibuat sendiri oleh guru, yaitu dengan 

cara melapisi seluas papan dengan kain flannel yang berwarna 

netral, misalnya warna abu-abu. Gambar tokoh-tokoh yang 

mewakili perwatakan dalam ceritanya digunting polanya pada 

kertas yang di belakangnya dilapis dengan kertas gosok yang 

paling halus untuk menempelkan pada papan flannel supaya 

dapat melekat. Gambar foto-foto itu dapat dibeli di pasaran, atau 

dikreasi sendiri oleh guru, sesuai dengan tema dan pesan-pesan 

yang ingin disampaikan melalui bercerita. 

 

(5)    Bercerita dengan Boneka 
Model bercerita jenis ini hampir sama dengan bercerita 

dengan gambar. Perbedaannya hanya terletak pada alat bantu 

yang digunakan, yaitu jika dalam bercerita dengan gambar alat 

bantunya berupa gambar, dalam bercerita dengan boneka alat 

bantunya berupa boneka. 

Alat bantu boneka tersebut berbentuk tokoh-tokoh yang ada 

dalam cerita tersebut. Oleh karena itu model bercerita jenis ini 

menuntut pencerita menguasai teknik dialog dan mampu 

membedakan masing-masing suara tokoh. Dalam prakteknya 

bercerita dengan boneka ini hampir sama dengan orang 

mendalang. Hal lain yang sering sulit dilakukan oleh pencerita 
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adalah memainkan boneka yang ada. Dalam hal ini keterampilan 

tangan sangat dibutuhkan dalam memainkan boneka-boneka 

yang ada. 

 

(6)    Bercerita dengan isyarat 
Model bercerita ini berbeda dengan prinsip cerita yang lain, 

yaitu dapat didengarkan. Model bercerita ini hanya berdimensi 

visual atau dilihat saja, karena media yang digunakan bukan 

suara melainkan isyarat atau gerakan. Termasuk dalam model ini 

adalah pantomim, film kartun tanpa dialog, dan tablo. Pendek 

kata dongeng di sini hanya diwujudkan dalam bentuk gerakan., 

baik gerakan langsung dari anggota tubuh manusia maupun dari 

alat-alat lain. 

 

(7)    Bercerita melalui AVA 
Model bercerita ini dapat berupa bercerita melalui kaset, 

televisi, atau video. Jadi tidak bersifat langsung dari orang atau 

pencerita. Apa yang dilakukan oleh pencerita disampaikan melalui 

sarana peralatan lain, baik secara audio maupun secara audio 

visual. 

 

 

D. Tahapan dalam Bercerita 
 

(1) Analisis Situasi dan Pendengar 
Langkah awal yang harus dilakukan oleh pencerita adalah 

menganalisis situasi dan pendengar. Langkah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi pada saat cerita tersebut akan disampaikan –di 

mana tempatnya, kapan waktunya, dalam suasana semacam apa, 

bagaimana kondisi budaya masyarakatnya, dan sebagainya, serta 

untuk mengetahui secara mendalam calon pendengarnya–usia, 
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pendidikan, agama, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Pendek 

kata pada langkah ini kita ingin mengetahui kapan, di mana, dalam 

keadaan bagaimana, serta kepada siapa kita harus bercerita. 

Pertimbangan-pertimbangan ini penting kita lakukan agar kita 

tidak salah memilih cerita yang akan dibawakan, juga tepat dalam 

memilih model bercerita. 

 

(2) Memilih Cerita 
Ada banyak kriteria untuk memilih cerita supaya tepat dengan 

sasarannya, yaitu: 

a) sesuai dengan usia pendengar 

b) sesuai dengan minat pendengar 

c) sesuai dengan dunia pendengar 

d) sesuai dengan situasi dan kondisi budaya masyarakat 

setempat 

e) mengandung unsur pedagogis 

f) panjang pendeknya sesuai dengan waktu yang tersedia dan 

harus selesai dalam sekali tampil 

g) tidak menyinggung perasaan pendengar atau 

mendiskreditkan pendengar 

h) dapat dimengerti dan dikuasai oleh pendongeng 

 

(3) Bedah Cerita 
Maksud langkah ini adalah calon pencerita mengupas tuntas isi 

cerita yang akan disampaikan. Dengan cara seperti ini calon 

pencerita akan memahami seluruh unsur yang membangun cerita, 

yaitu: 

                    a) Tema 

Artinya isi cerita yang meliputi nilai-nilai yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembacanya  

b) Penokohan 
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Artinya tokoh-tokoh yang ada beserta karakternya 

c) Alur 

Artinya jalinan cerita dari awal sampai akhir 

d) Setting 

Artinya tempat, waktu, dan suasana cerita, baik yang bersifat 

fisik, psikologis, maupun sosiologis 

e) Gaya bahasa 

Artinya ciri khas bahasa yang digunakan dalam cerita 

Kesemua unsur tersebut harus dipahami betul oleh calon 

pencerita agar nantinya dapat menyampaikan cerita secara baik dan 

benar. 

 

(4) Pelatihan 
Ada dua cara pelatihan, yaitu secara langsung dan secara tidak 

langsung. Pelatihan secara langsung berarti calon pencerita 

langsung berlatih bercerita sesuai dengan jenis bercerita yang dipilih, 

sedangkan pelatihan secara tidak langsung dilakukan melalui 

menonton orang bercerita, membaca buku-buku, atau berdiskusi 

dengan teman lain. Dalam pelatihan secara langsung yang harus 

diperhatikan adalah komponen-komponen dalam bercerita, yaitu 

meliputi penghayatan, vokal, dan penampilan. Baik pelatihan secara 

langsung maupun tidak langsung yang perlu diperhatikan lagi adalah 

masalah keseriusan dalam berlatih dan kontinuitas. 

 

(5) Pelaksanaan Bercerita 
Pada dasarnya masa saat bercerita adalah masa penerapan 

hasil pelatihan. Apa saja yang sudah dilakukan dalam pelatihan 

dipraktekkan pada tahapan ini. Selain masalah teknik yang benar 

dalam bercerita, pada tahapan ini yang penting kita perhatikan 

adalah masalah stamina. Kemampuan bertahan dalam bercerita, 

baik secara fisik maupun psikis harus benar-benar kita pertahankan. 
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Stamina yang bersifat fisik meliputi kekuatan tubuh dan anggota 

badan lain, seperti kekuatan dalam berdiri, berjalan-jalan, 

menggerakkan tangan, dan sebagainya; juga kekuatan vokal, yang 

meliputi kemampuan bertahan kejelasan vokalnya, kenyaringan 

vokalnya, dan ke-konstan-an vokalnya. Stamina yang bersifat psikis 

adalah kekuatan yang berkaitan dengan batin pencerita, yakni 

ketahanan dalam ketenangan dan konsentrasi. Kekuatan bertahan 

dalam bidang psikis ini pengaruhnya ada pada ke-bernas-an dalam 

bercerita dan ekspresi pada saat bercerita. 

 

(6) Pascabercerita 
Pada tahapan ini hal penting yang harus dilakukan adalah 

evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi penting dilakukan supaya kita 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam bercerita. 

Pengetahuan akan kekurangan dan kelebihan itulah yang harus 

ditindaklanjuti dalam aktivitas bercerita berikutnya; dalam arti 

kekurangan yang ada harus kita perbaiki, sedangkan kelebihan yang 

ada harus kita tingkatkan, atau setidaknya kita pertahankan. 

 

E. Komponen dalam Bercerita 
 

(1) Penghayatan 
Penghayatan dalam bercerita setidaknya dapat tercermin dalam 

lima hal, yaitu: 

a) pemahaman isi cerita 

b) ekspresi 

c) pemahaman karakter tokoh  

d) pemenggalan 

e) pemahaman alur cerita 

Pemahaman terhadap isi cerita berkaitan dengan pencarian 

makna yang terkandung dalam cerita tersebut untuk disampaikan 
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kepada pendengar. Nilai-nilai atau amanat-amanat itulah yang harus 

kita temukan pada saat memahami isi cerita. Ekspresi terutama 

terlihat pada wajah kita pada saat bercerita. Bagaimana kita mampu 

membedakan ekspresi sedih, gembira, dan marah itulah yang harus 

kita wujudkan dalam ekspresi pada saat bercerita. Kunci ekspresi 

terlihat pada sorot mata. Mata kemarahan, mata kegembiraan, dan 

mata kesedihan akan sangat berbeda dalam prakteknya. Jika 

kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan itu hanya kita tekankan 

pada kerutan kening dan gerak bibir, maka ekspresi yang muncul 

hanya bersifat luar, tidak berasal dari dalam. Jika penghayatan kita 

tinggi terhadap suatu cerita, maka ekspresi-ekspresi tersebut dapat 

kita munculkan dari dalam. 

Pemahaman karakter tokoh harus kita perhatikan supaya pada 

saat berdialog kita bisa membedakan karakter suara masing-masing 

tokoh. Dalam pembedaan karakter suara tokoh ini kita tidak harus 

membedakan jenis suara laki-laki dan perempuan dari warna 

suaranya, tetapi yang terpenting harus kita bedakan dari tekanan dan 

karakternya. Khusus dalam menghadapi anak TK kadang-kadang 

pembedaan suara tersebut diperlukan. Hanya saja yang perlu kita 

perhatikan jangan sampai upaya pembedaan tersebut justru 

mengubah karakter masing-masing suara. Dengan pemahaman 

karakter tokoh ini pula nantinya kita akan dapat melakukan 

pemenggalan yang tepat pada saat membaca cerita atau--

terutama—mendialogkan cerita. Kapan kita harus mengambil nafas, 

kapan kita harus berhenti agak lama, dan sebagainya menjadi 

perhatian dalam masalah pemenggalan ini. Persoalan pemenggalan 

berkaitan dengan pemahaman kita akan kalimat-kalimat dalam cerita 

tersebut. Pemenggalan yang kita lakukan tidak boleh sampai 

mengubah arti atau makna kalimat yang haruas kita baca atau kita 

sampaikan. 
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Pemahaman terhadap alur cerita perlu kita perhatikan supaya 

kita dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara 

berurutan, yaitu mulai dari pemaparan –pemberian penjelasan 

tentang cerita serta pengenalan terhadap tokoh dan setting cerita; 

penggawatan –pada saat tokoh-tokoh mulai memasuki konflik; 

klimaks –pada saat cerita mencapai puncaknya; dan penyelesaian –

akhir sebuah cerita.   

 

(2) Vokal 
Setidaknya ada empat hal yang menjadi persoalan yang harus 

diperhatikan di sini, yaitu: 

a)  tekanan 

b)  kejelasan ucapan 

c)  jeda 

d) lagu 

Masalah tekanan dalam hal ini berkaitan penonjolan bagian-

bagian cerita tertentu yang dianggap lebih penting untuk dapat 

secara langsung diterima oleh pendengar. Ada berbagai cara untuk 

membuat tekanan (stressing) pada hal-hal yang penting, antara lain 

dengan melambatkan, menyepatkan, mengulangi, atau 

mengeraskan. Masalah kejelasan ucapan berkaitan dengan 

pengucapan tiap kata agar sampai di telinga pendengar secara tepat. 

Jangan sampai karena ketidakjelasan ucapan pendengar menjadi 

bingung mendengarkan cerita. Jeda dalam hal ini berkaitan dengan 

pencarian tempat-tempat tertentu untuk mengambil nafas, berhenti 

sejenak, atau menciptakan suasana-suasana tertentu dengan jalan 

berdiam diri. Masalah lagu di sini berkaitan dengan kemampuan 

pencerita memvariasikan antara tekanan tempo, tekanan nada, dan 

tekanan dinamik dalam bercerita; seeing cara bercerita yang 

dihasilkan tidak bersifat monoton.  

(3) Penampilan 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan adalah 

sebagai berikut. 

a) teknik muncul 

b) pandangan mata 

c) pakaian 

d) gerakan anggota tubuh 

e) penguasaan panggung 

f) kemampuan menggunakan alat bantu 

g) blocking 

i) pemanfaatan setting 

Kesemua unsur yang harus diperhatikan dalam rangka 

menghasilkan penampilan yang baik dalam bercerita tersebut dalam 

garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yaitu 

masalah kemunculan ke panggung, masalah yang berkaitan dengan 

anggota badan, dan masalah yang berkaitan dengan segala 

peralatan dan tempat yang ada yang mendukung berjalannnya 

proses bercerita. Jika ketiga unsure tersebut dapat dikemas dengan 

baik maka akan menghasilkan penampilan yang baik pula dalam 

bercerita. 

Masalah kemunculan ke panggung dalam dunia acting disebut 

teknik muncul. Ada beberapa jenis teknik muncul, yaitu muncul 

secara tiba-tiba, muncul dengan irama, dan muncul dengan serta 

merta. Masing-masing jenis kemunculan ini membutuhkan teknik 

yang berbeda dalam penerapannya. 

Masalah yang berkaitan dengan anggota badan dikenal dengan 

istilah olah tubuh atau bahasa tubuh. Pada prinsipnya, seluruh 

bagian anggota tubuh adalah bagian yang ikut bermain dalam 

panggung. Oleh karena itu masing-masing anggota tersebut harus 

mampu berbicara sendiri di atas pentas. Konsekuensinya, jangan 

sampai ada gerakan-gerakan tertentu yang tidak selaras dengan alur 

dan jiwa cerita secara keseluruhan, dan juga jangan sampai gerakan 
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anggota tubuh tersebut justru membuyarkan konsentras pendengar 

cerita untuk menikmati cerita  yang ada. 

Masalah yang berkaitan dengan peralatan yang ada di 

panggung dimaksudkan sebagai segala hal yang digunakan oleh 

pencerita untuk membuat cerita yang disampaikan lebih hidup dan 

menarik untuk diikuti. Oleh karena itu, hal penting yang perlu 

dilakukan oleh seorang pencerita adalah memanfaatkan alat yang 

ada seara tepat, sesuai dengan karakter cerita yang dibawakan.  
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PELATIHAN 

Bacalah cerita berikut dengan intonasi, penghayatan, dan gaya yang 

tepat! 

 

Macan Gareng 
 

Seekor anak kucing berjalan tertatih-tatih.  Tubuhnya penuh luka. 

Perutnya lapar, tenggorokannya kering.  Sudah berhari-hari ia tidak 

makan dan minum.  Seeekor anak kucing itu dibuang tuannya karena 

suka mencuri makanan. Padahal, setiap waktu makan ia sudah diberi 

jatah sendiri. Rupanya ia sangat rakus. Karena itulah, tuannya jengkel 

sehingga membuangnya ke tengah hutan. 

Kucing itu terus berjalan di hutan. Musim kemarau sangat panas dan 

banyak sungai yang kering. Dahan-dahan dan ranting-ranting berserakan 

di mana-mana bekas tebangan orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab.  Kucing itu tetap kehausan. Ia terus merintih. 

“Aduh, sakit. Aku haus. Aku lapar. Aduh…,” ratap Kucing. 

Di balik gundukan tanah, seekor Anjing mengintip Kucing yang 

kesakitan itu.  Anjing sama sekali tidak merasa iba, apalagi berniat 

menolongnya. Anjing malah tersenyum melihat penderitaan Kucing. 
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Kucing itu sudah tidak kuat berjalan lagi. Luka-lukanya semakin 

membengkak. Ia hanya dapat mendekap lukanya dan merintih sangat 

lemah mencium tanah. “A…a…a…duh, sa…. sa…ssssaakit.” 

Saat itulah tiba-tiba Anjing melompat dari persembunyiaannya dan 

mendekati Kucing. Tentu saja Kucing sangat kaget, tetapi sudah tidak 

berdaya apa-apa. 

“He, Kucing. Cengeng sekali kamu. Ayo berdiri!” bentak Anjing. 

“A..a…a…ku sudah ti…dak …ku…at ber…diri, An. Tolonglah aku. 

Aku lapar. Aku haus. Kamu punya obat luka, nggak? Nih, tubuhku penuh 

luka seperti ini. Tolong obati, Ya? 

“Apa? Memangnya aku ini doktermu, bapakmu, temanmu!” kata 

Anjing jengkel. Anjing tidak menolongnya, tetapi malah marah. Matanya 

nyalang menatap Kucing yang kesakitan itu. 

“Dengar, ya. Enak saja kamu minta tolong. Aku tak sudi 

menolongmu. Hmm… Kalau kamu kutolong, nanti makananku kaucuri, 

kauhabiskan.  Hmmm…daripada di sini kamu bikin pusing kepala, 

bagaimana kalau kamu kutendang saja? Enak, kok ha…ha…ha….” Anjing 

mengejek. 

Kucing makin ketakutan. “Jangan, jangan, jangan…Mas Anjing. 

Kasihani aku yang lemah ini, ya?” 

Anjing tidak peduli. Ia bahkan semakin bernafsu untuk menendang 

Kucing itu. “Sudahlah, sayang, enak kok tendanganku. Nih, rasakan!” 

Anjing mengerahkan sekuat tenaganya dan menendang Kucing  

sampai terlempar sangat jauh dan jatuh di semak-semak belukar. Bughhh!  

Kucing itu pingsan. 

Pada saat itulah sang Raja Hutan, Harimau, sedang berjalan-jalan. 

Harimau itu juga sedang bersedih karena anaknya hilang dicuri orang 

untuk mengisi kebun binatang.  Harimau merasa kasihan melihat Kucing 

pingsan dengan luka di sekujur badan. Ia teringat, jangan-jangan anaknya 

juga tersiksa seperti Kucing ini? 
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“Aduh, Kucing yang malang. Kasihan sekali kau. Baiklah, Cing, kamu 

akan kutolong,” kata Harimau. 

Lama-kelamaan Kucing sembuh.  Ia tumbuh menjadi Kucing yang 

sehat dan gemuk karena hanya makan tidur melulu.  Ia memang 

dimanjakan sang raja hutan.  Harimau memang sangat sayang dan 

menjadikannya sebagai pengganti anaknya yang hilang. 

Kucing yang sudah besar dan gemuk itu lupa pada masa lalunya 

ketika ia tertatih-tatih sakit.  Sekarang ia sombong, tidak mau lagi disebut 

Kucing, tetapi suka disebut Macan.  Kalau ada yang berani padanya, ia 

selalu bilang, “Kalau kamu macam-macam, apa berani melawan sang 

Raja, Ortuku,  Macan?” 

Tentu saja tak satupun yang ebrani melawan. Kambing, kerbau, sapi, 

kuda, semut, dan lain-lain sering diperdaya. Kebanyakan mereka tidak 

berani melawan rasa takut pada Macan. Mereka menggerutu dan 

mengejek Kucing itu dengan sebutan “Macan Gareng”.  

Gareng adalah tokoh wayang yang kecil perawakannya. Jadi, 

sebutan Macan Gareng sebenarnya bermakna ejekan, “Mengaku macan 

kok kecil gitu!”  Segemuk-gemuknya Kucing tetap saja kecil dibandingkan 

dengan Macan.  Padahal, Macan sebagai raja hutan berkesan kuat, 

berwibawa, dan ditakuti. 

Melihat ulah Kucing yang semakin ugal-ugalan, Kancil prihatin. Lalu, 

ia mengatur siasat bersama Gajah. Gajah adalah binatang yang tidak 

takut pada Macan.  

Caranya, Kancil memuji-muji Kucing dan Gajah berniat 

menggendongnya sebagai tanda hormat pada calon raja hutan dan tanda 

memuliakannya. Kucing sangat senang mau digendong Gajah. Ia tidak 

curiga sama sekali akan siasat Kancil. 

Nah, ketika Kucing di atas tubuh Gajah,  belalai Gajah langsung 

mengikat Kucing dan mengombang-ambingkannya di atas. Kucing 

berteriak-teriak ketakutan. 
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Para binatang melihat hal itu langsung bersorak. Mereka mengejek, 

“O, dasar Macan gareng!”     

 

 





BAB  I HAKIKAT MENULIS 
 

A.  Pengertian Menulis 
Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran atau gagasan 

untuk mencapai maksud dan tujuannya.  

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut 

jika mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut (Lado 

dalam Tarigan 1982:21). Menulis dapat disimpulkan sebagai kegiatan 

melukiskan lambang-lambang atau grafik agar pembaca mampu 

memahaminya. Dalam konteks seperti ini, kegiatan menulis hanya 

merupakan aktivitas mekanik yang tidak banyak melibatkan proses 

berpikir. Menuliskan lambang-lambang grafik sebuah bahasa terjadi pada 

kegiatan menulis permulaan. 

Selanjutnya, Tarigan (1986:3) menjelaskan bahwa menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara bertatap muka 

dengan orang lain. Selain itu, menulis juga merupakan suatu kegiatan 

yang produktif dan ekspresif.  Pada konteks ini, menulis tidak lagi 

sebagai aktivitas melukiskan lambing-lambang grafik, tetapi lebih bersifat 

fungsional, yakni sebagai sarana berkomunikasi secara tertulis.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Suriamiharja (1996:2). Beliau 

menjelaskan bahwa menulis adalah  kegiatan melahirkan pikiran dan 

perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah 

berkomunikasi dengan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak 

kepada orang lain secara tertulis. Berdasarkan pendapat Tarigan dan 

Suriamiharja, dapat dipahami bahwa berkomunikasi dengan orang lain 

dapat dilakukan secara tidak langsung yakni dengan menggunakan 
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sarana tulisan.  Lebih lanjut, Suriamiharja (1996:2) menambahkan bahwa 

menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. 

Menulis juga dapat diartikan mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan 

kehendak kepada orang lain secara tertulis. 

Akhadiah (1997:3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu 

kegiatan penyampaian pesan dengan mempergunakan bahasa sebagai 

mediumnya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung di dalam 

tulisan. Tulisan merupakan sebuah sistem berkomunikasi antarmanusia 

yang menggunakan simbol atau lambang bahasa yang sudah disepakati 

pemakainya. Dalam komunikasi tertulis terdapat empat unsur yang 

terlibat di dalamnya meliputi (1) penulis sebagai pengirim pesan; (2) 

pesan atau isi tulisan; (3) saluran atau medium; (4) pembaca sebagai 

penerima pesan. 

Alwi, dkk. (2003:1219) menyebutkan bahwa menulis adalah 

melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, membuat surat) 

dengan tulisan. Menurut konsep ini kegiatan menulis merupakan kegiatan 

untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan 

perasaan seseorang kepada orang lain dalam bentuk tulisan. 

Menulis memiliki dua pengertian, yaitu (1) menulis berarti 

mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat 

dilihat dan (2) menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan 

gagasan secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan 

penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan. Tulisan itu untuk dibaca 

orang lain agar gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh 

pembaca. Dengan kata lain, penulis menuangkan gagasan lewat 

kegiatan menulis dan pembaca menampung gagasan penulis dengan 

cara membaca.  

Menulis yang dimaksud pada buku ini mengacu pada pengertian 

menulis lanjut, yakni menulis untuk mengungkapkan gagasan kepada 

orang lain.  Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menulis lanjut, 

yakni penulis, pembaca, pesan, dan media yang digunakan.  
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Penulis adalah orang yang aktif, kreatif, dan produktif dalam 

menyampaikan pesan kepada pembaca secara tertulis. Penulis dikatakan 

orang yang aktif karena penulislah yang lebih dahulu memulai 

berkomunikasi dengan pembaca. Penulis dikatakan kreatif karena 

penulislah yang akan menciptakan dan membangun ragam komunikasi 

yang akan dijalin dengan pembaca. Tanpa proses kreatif, seorang 

penulis akan gagal menjalin komunikasi dengan pembaca. Penulislah 

yang aktif memproduksi pesan untuk disampaikan kepada pembaca 

sehingga dikatakan produktif.   

Pembaca adalah orang yang membaca. Pembaca akan 

melakukan kegiatan secara pasif dan reseptif. Pembaca dikatakan pasif 

karena dia lebih banyak merespon apa yang disampaikan oleh penulis. 

Pembaca akan menyerap segala pesan yang disampaikan oleh penulis.  

Pesan yang disampaikan oleh penulis dapat berupa informasi atau 

pengetahuan, peristiwa atau kejadian, gagasana atau pendapat, 

keinginan atau harapan, perasaan atau pengalaman batin, dan 

sebagainya. Pesan yang akan disampaikan oleh penulis akan 

menentukan tujuan,  jenis, dan karakter tulisan.  

Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa 

bahasa tulis dengan format komunikasi yang telah disepakati bersama 

antara penulis dan pembaca.  Ketidaksepakatan ragam bahasa dan 

format komunikasi tulis akan mengakibatkan gagalnya proses komunikasi 

tertulis.   

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

menyampaikan pesan kepada pembaca melalui media bahasa tulis 

dengan format yang telah disepakati bersama.  

  

B. Tujuan Menulis  
Tujuan menulis menurut Hartig dalam Tarigan (1982:24-25), 

antara lain: (1) assignment purpose (tujuan penugasan), artinya penulis 
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menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri, (2) 

altruistic purpose (tujuan altruistic), artinya penulis menulis karena ingin 

menyenangkan para pembaca, (3) persuasive purpose (tujuan persuasif), 

artinya tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) informasional purpose (tujuan 

informasional, tujuan penerangan), artinya tulisan yang bertujuan 

memberi informasi atau keterangan atau penerangan kepada para 

pembaca, (5) self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri), artinya 

tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada para pembaca (6) creative purpose (tujuan kreatif), 

artinya tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai 

kesenian, dan (7) problem-solving purpose (tujuan  pemecahan 

masalah), artinya sang penulis ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Menegaskan kembali pendapat Hartig, Tarigan (1986:24-25)  

dalam bukunya yang lain  menyatakan tujuan menulis adalah (1) untuk 

penugasan bukan karena kemauan sendiri, (2) altruistik, yaitu untuk 

menyenangkan pembaca, (3) persuasif, yaitu untuk meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutamakan, (4) informasional, 

yaitu untuk memberi informasi, (5) pernyataan diri, yaitu untuk 

memperkenalkan diri sebagai pengarang bagi pembaca, (6) pemecahan 

masalah, (7) kreatif, yaitu untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai 

kesenian. 

Menurut Semi (1990:19-20), secara umum tujuan menulis itu 

adalah sebagai berikut: (1) memberikan arahan, yaitu memberikan 

petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu, (2) menjelaskan 

sesuatu, yaitu memberikan uraian atau penjelasan tentang suatu hal 

yang harus diketahui oleh orang lain, (3) menceritakan kejadian, yaitu 

memberikan informasi tentang suatu yang berlangsung di suatu tempat 

pada suatu waktu, (4) meringkaskan, yaitu membuat rangkuman suatu 

tulisan sehingga menjadi lebih singkat, (5) meyakinkan, yaitu tulisan yang 
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berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat 

dengannya. Dengan kata lain, tujuan menulis dapat diartikan sebagai 

cara untuk berkomunikasi dan memberikan sesuatu kepada 

pembacanya.  

Secara sederhana Suriamiharja (1996:2) mengemukakan tujuan 

menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang 

dipergunakan. Dengan demikian, keterampilan menulis menjadi salah 

satu cara berkomunikasi, karena dalam pengertian tersebut muncul 

adanya pengiriman dan penerimaan pesan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

tujuan menulis adalah untuk mengekspresikan perasaan, memberikan 

informasi kepada pembaca, meyakinkan pembaca serta untuk 

memberikan hiburan dan melatih untuk terampil menulis kreatif. 

  

C.  Manfaat Menulis  
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang penting untuk dikuasai karena banyak keuntungan yang 

dapat diperoleh dari kegiatan menulis. Menurut Akhadiah, dkk. (1997:1-2) 

ada delapan manfaat menulis yaitu (1) penulis dapat mengenali 

kemampuan dan potensi dirinya, (2) penulis dapat terlatih dalam 

mengembangkan berbagai gagasan, (3) penulis dapat lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik 

yang ditulis, (4) penulis dapat terlatih dalam mengorganisasi gagasan 

secara sistematis serta mengungkapkannya secara tersurat, (5) penulis 

akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih 

objektif, (6) penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan 

dengan menganalisis permasalahan yang telah tersurat dalam konteks 

yang lebih kongkret, (7) dengan menulis, penulis terdorong untuk terus 

belajar secara aktif, dan (8) dengan kegiatan menulis yang terencanakan 

membiasakan penulis berfikir serta berbahasa secara tertib dan teratur.  
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Dalam kesempatan lain, Akhadiah (1997:10) menjelaskan manfaat 

menulis di antaranya, (1) dengan menulis Anda akan terpaksa mencari 

sumber informasi tentang topik tersebut sehingga akan bertambah 

wawasan; (2) untuk menulis tentang sesuatu Anda terpaksa belajar 

tentang sesuatu itu serta berpikir atau bernalar. Anda akan 

mengumpulkan fakta dan menghubung-hubungkan serta menarik 

kesimpulan; (3) menulis berarti menyusun gagasan secara runtut dan 

sistematis. Dengan demikian, Anda menjelaskan sesuatu yang semula 

mungkin samar bagi Anda; (4) dengan menulis permasalahan di atas 

kertas, Anda akan lebih mudah memecahkannya; (5) kegiatan menulis 

yang terencana akan membiasakan Anda berpikir dan berbahasa secara 

tertib. 

Kegiatan menulis ini tidak dapat dikatakan mudah karena penulis 

tidak hanya cukup menyampaikan ide, gagasan, pendapat kepada 

pembaca. Menyerap, mencari serta menguasai informasi yang 

berhubungan topik tulisan. Menulis juga merupakan suatu keterampilan 

yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Sehingga dengan wawasan itu 

pembaca menjadi ketagihan membaca tulisannya karena pembaca 

merasa puas. Hal-hal itulah yang menyebabkan kegiatan menulis 

merupakan sesuatu yang sulit. 

Sedangkan, seorang pengajar menulis bernama Bernerd Percy 

dalam bukunya yang berjudul The Power of Creative Writing 

mengungkapkan sekurang-kurangnya ada enam manfaat menulis yaitu 

(1) sebagai sarana untuk pengungkapan diri, (2) sebagai sarana untuk 

memahami sesuatu, (3) sebagai sarana untuk mengembangkan 

kepuasan pribadi, kebanggaan, dan rasa harga diri, (4) sebagai sarana 

untuk meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan 

sekeliling, (5) sebagai sarana untuk melibatkan diri dengan penuh 

semangat, dan (6) sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mempergunakan bahasa. 
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Di sisi lain, menurut Hairston  ada beberapa manfaat menulis yang 

lain, yaitu (1) sebagai sarana menemukan sesuatu, (2) memunculkan ide 

baru, (3) melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan 

berbagai konsep atau ide, (4) melatih sikap objektif yang ada pada diri 

seseorang, (5) membantu untuk menyerap dan memproses informasi, 

dan (6) membantu untuk berpikir aktif. 

Manfaat menulis menurut Pennebeker (dalam Hernowo 2005:52-

55) antara lain, (1) menjernihkan pikiran, (2) mengatasi trauma, (3) 

membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru, (4) membantu 

memecahkan masalah, dan (5) menulis-bebas membantu kita ketika kita 

terpaksa menulis. Pendapat ini mengisyaratkan banyak manfaat yang 

diperoleh dengan menulis terutama dari segi psikologis seperti 

menjernihkan pikiran, mengatasi trauma, dan mampu membantu 

memecahkan masalah.    

Dari berbagai manfaat yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan kegiatan menulis kita akan menjadi semakin 

aktif, pikiran dan perasaan mudah tergerak, serta tanggap dan mampu 

memberikan reaksi positif terhadap perkembangan di lingkungan sekitar 

yang selalu dinamis. 

 

D.  Prinsip  Menulis 
Kemampuan menulis seseorang tidak mungkin muncul dengan 

sendirinya tanpa suatu latihan yang intensif. Sebelum seseorang mulai 

menulis, terlebih dahulu harus mengetahui prinsip-prinsip menulis agar 

seseorang dapat menghasilkan suatu tulisan yang baik. Prinsip-prinsip 

menulis adalah: (1) penyusunan kalimat yang tidak berbelit-belit dan 

sebaliknya tidak pendek-pendek dan tidak terpotong-potong secara kaku, 

(2) kalimat-kalimat hendaknya mengandung maksud yang jelas dengan 

dukungan pilihan kata-kata yang tepat yang mengandung nilai makna 

yang tepat pula, (3) variasi pilihan kata denotatif maupun konotatif secara 

tepat dan mengena, (4) kejelasan dapat tampak dari kesatuan dan 
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perpaduan yang tidak berulang-ulang, (5) penempatan paragraf yang 

sesuai dengan pikiran, (6) kesinambungan pikiran yang tersirat dalam 

kalimat yang saling berhubungan dengan teratur, (7) penulisan ejaan 

sesuai dengan ejaan yang teratur, dan (8) pilihan kata atau istilah sesuai 

dengan bidang yang diuraikan. 

Kedelapan prinsip tersebut perlu untuk dipahami dan dikuasai 

sebagai bekal keterampilan menulis. Menulis tidak sekadar menuangkan 

ide saja, tetapi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ada. 

Seseorang dapat menghasilkan tulisan yang baik apabila telah mampu 

menerapkan prinsip-prinsip menulis seperti yang telah disebutkan di atas.   

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 

menghasilkan tulisan yang baik maka harus memperhatikan prinsip-

prinsip yang ada seperti memperhatikan pilihan kata, ejaan, dan 

penyusunan kalimat. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



BAB II PROSES MENULIS 
 

A.  Menulis sebagai Keterampilan Berbahasa 
 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Sebagai sebuah 

keterampilan, menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melalui proses belajar dan berlatih secara benar dan terus-menerus. Hal 

ini dapat diibaratkan dengan peristiwa penggunaan kendaraan bermotor 

untuk sarana transportasi. Agar kendaraan bermotor tersebut benar-

benar dapat digunakan untuk sarana transportasi tentunya pengendara 

harus terampil menggunakannya. Bila belum terampil menggunakannya, 

bukan tidak mungkin kendaraan tersebut tidak  dapat berfungsi sebagai 

sarana transportasi yang baik, bahkan dapat menghambat atau malah 

membuat celaka pengendara dan orang lain. 

Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan 

berbahasa yang produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, penulis 

harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa-kata, struktur kalimat, 

pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Bila tidak mengetahui 

atau salah menggunakannya akan mengganggu proses komunikasi. 

Sama halnya dengan seorang pengendara kendaraan bermotor. Seorang 

pengendara harus mengetahui jenis dan fungsi komponen kendaraan, 

serta dapat menggunakan dengan baik semua komponen kendaraan 

bermotor bila menginginkan kendaraan tersebut berfungsi dengan baik. 

Bila kurang memahami komponen-komponen kendaraan bermotor, bisa 

jadi yang diinginkan mengerem untuk menghentikan kendaraan tetapi 

malah menekan pedal gas sehingga kendaraan justru semakin melaju.  

 Mengingat banyaknya komponen yang menentukan keberhasilan 

seorang penulis, menulis merupakan keterampilan berbahasa terpadu, 

ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Sekurang-

kurangnya, ada tiga komponen yang tergabung dalam keterampilan 
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menulis, yaitu: (1) penguasaan bahasa tulis, yang akan berfungsi sebagai 

media tulisan, meliputi: kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, 

pragmatik, dan sebagainya; (2) penguasaan isi karangan sesuai dengan 

topik yang akan ditulis; dan (3) penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, 

yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis 

sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan, seperti esai, 

artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. 

Seorang penulis tidak akan mungkin terampil menulis kalau hanya 

menguasai satu atau dua komponen saja di antara ketiga komponen 

tersebut. Betapa banyak orang yang menguasai bahasa Indonesia tetapi 

tidak dapat menghasilkan tulisan karena tidak tahu apa yang akan ditulis 

dan bagaimana cara menuliskannya. Betapa banyak pula orang yang 

mengetahui banyak hal untuk ditulis dan tahu pula menggunakan bahasa 

tulis tetapi tidak dapat menulis karena tidak tahu caranya.   

 Menulis bukan pekerjaan yang sulit melainkan juga tidak mudah. 

Untuk memulai menulis, orang tidak perlu menunggu menjadi seorang 

penulis yang terampil. Belajar teori menulis itu mudah, tetapi untuk 

mempraktikkannya tidak cukup sekali dua kali. Frekuensi latihan menulis 

akan menjadikan seseorang terampil dalam bidang tulis-menulis. 

 Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk memulai menulis. Artinya, 

kapan pun, di mana pun, dan dalam situasi yang bagaimana pun orang 

dapat menulis. Ketakutan akan kegagalan bukanlah penyebab yang 

harus dipertahankan. Itulah salah satu kiat teknik, dan strategi yang 

ditawarkan oleh David Nunan (1991: 86-90) dalam bukunya Language 

Teaching Methodology.  

 Ada dua pandangan tentang keterampilan menulis, yaitu menulis 

sebagai suatu proses dan menulis sebagai suatu produk. Pendekatan 

yang berorientasi pada proses lebih memfokuskan pada aktivitas belajar 

(proses menulis); sedangkan pendekatan yang berorientasi pada produk 

lebih memfokuskan pada hasil belajar menulis yaitu wujud tulisan.  
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B.  Menulis sebagai Sebuah Proses  

 Untuk menambah wawasan tentang keterampilan menulis, setiap 

penulis perlu mengetahui penulis yang terampil dan penulis yang tidak 

terampil. Tujuannya adalah agar dapat mengikuti jalan pikiran 

(penalaran) dari keduanya. Kita dapat mengetahui kesulitan yang dialami 

penulis yang tidak terampil (baca: pemula, awal). Salah satu kesulitan 

yang dihadapinya adalah ia kurang mampu mengantisipasi masalah yang 

ada pada pembaca. Adapun penulis terampil, ia mampu mengatakan 

masalah tersebut atau masalah lainnya, yaitu masalah yang berkenaan 

dengan proses menulis itu sendiri. 

 Sekurang-kurangnya ada tiga proses menulis yang ditawarkan 

oleh David Nunan, yakni: (1) tahap prapenulisan, (2) tahap penulisan, 

dan (3) tahap perbaikan. Untuk menerapkan ketiga tahap menulis 

tersebut diperlukan keterampilan memadukan antara proses dan produk 

menulis. 

 Menulis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini seorang penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan 

menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, 

menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. Maksud dan tujuan 

seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pembelajar yang 

dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan mengemukakannya 

secara tertulis dengan jelas, lancar, dan komunikatif. Kejelasan ini 

bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian dan pemilihan kata, dan 

struktur kalimat (McCrimmon, 1967: 122). 

 Menulis merupakan suatu proses kreatif  yang banyak melibatkan 

cara berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). 

Menulis tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki banyak gagasan 

untuk ditulisnya. Kendatipun secara teknis ada kriteria-kriteria yang dapat 

diikutinya, tetapi wujud yang akan dihasilkan itu sangat bergantung pada 
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kepiawaian penulis dalam mengungkapkan gagasan. Banyak orang 

mempunyai ide-ide bagus di benaknya sebagai hasil dari pengamatan, 

penelitian, diskusi, atau membaca. Akan tetapi, begitu ide tersebut 

dilaporkan secara tertulis, laporan itu terasa amat kering, kurang 

menggigit, dan membosankan. Fokus tulisannya tidak jelas, gaya bahasa 

yang digunakan monoton, pilihan katanya (diksi) kurang tepat dan tidak 

mengena sasaran, serta variasi kata dan kalimatnya kering. 

 

C.  Proses Menulis 

 Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, 

penyusunan sebuah tulisan memuat empat tahap, yaitu: (1) tahap 

persiapan (prapenulisan), (2) tahap inkubasi, (3) tahap iluminasi, dan (4) 

tahap verifikasi/evaluasi. Keempat proses ini tidak selalu disadari oleh 

para calon penulis. Namun, jika dilacak lebih jauh lagi, hampir semua 

proses menulis (esai, opini/artikel, karya ilmiah, artistik, atau bahkan 

masalah politik sekali pun) melalui keempat tahap ini. Harap diingat, 

bahwa proses kreatif tidak identik dengan proses atau langkah-langkah 

mengembangkan laporan tetapi lebih banyak merupakan proses kognitif 

atau bernalar. 

 Pertama, tahap persiapan atau prapenulisan adalah ketika 

pembelajar menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan 

masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran dan 

inferensi terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, 

mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitifnya yang 

akan diproses selanjutnya.  

 Kedua, tahap inkubasi adalah ketika pembelajar memproses 

informasi yang dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarkannya 

pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang 

dicarinya. Proses inkubasi ini analog dengan ayam yang mengerami 
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telurnya sampai telur menetas menjadi anak ayam. Proses ini seringkali 

terjadi secara tidak disadari, dan memang berlangsung dalam kawasan 

bawah sadar (subconscious) yang pada dasarnya melibatkan proses 

perluasan pikiran (expanding of the mind). Proses ini dapat berlangsung 

beberapa detik sampai bertahun-tahun. Biasanya, ketika seorang penulis 

melalui proses ini seakan-akan ia mengalami kebingungan dan tidak tahu 

apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tidak jarang seorang penulis 

yang tidak sabar mengalami frustrasi karena tidak menemukan 

pemecahan atas masalah yang dipikirkannya. Seakan-akan kita 

melupakan apa yang ada dalam benak kita. Kita berekreasi dengan 

anggota keluarga, melakukan pekerjaan lain, atau hanya duduk 

termenung. Kendatipun demikian, sesungguhnya di bawah sadar kita 

sedang mengalami proses pengeraman yang menanti saatnya untuk 

segera "menetas". 

 Ketiga, tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau 

insight, yaitu gagasan datang seakan-akan tiba-tiba dan berloncatan dari 

pikiran kita. Pada saat ini, apa yang telah lama kita pikirkan menemukan 

pemecahan masalah atau jalan keluar. Iluminasi tidak mengenal tempat 

atau waktu. Ia bisa datang ketika kita duduk di kursi, sedang 

mengendarai mobil, sedang berbelanja di pasar atau di supermarket, 

sedang makan, sedang mandi, dan lain-lain. 

 Jika hal-hal itu terjadi, sebaiknya gagasan yang muncul dan amat 

dinantikan itu segera dicatat, jangan dibiarkan hilang kembali sebab 

momentum itu biasanya tidak berlangsung lama. Tentu saja untuk 

peristiwa tertentu, kita menuliskannya setelah selesai melakukan 

pekerjaan. Jangan sampai ketika kita sedang mandi, misalnya, kemudian 

keluar hanya untuk menuliskan gagasan. Agar gagasan tidak menguap 

begitu saja, seorang pembelajar menulis yang baik selalu menyediakan 

ballpoint atau pensil dan kertas di dekatnya, bahkan dalam tasnya ke 

mana pun ia pergi. 
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 Seringkali orang menganggap iluminasi ini sebagai ilham. 

Padahal, sesungguhnya ia telah lama atau pernah memikirkannya. 

Secara kognitif, apa yang dikatakan ilham tidak lebih dari proses berpikir 

kreatif. Ilham tidak datang dari kevakuman tetapi dari usaha dan ada 

masukan sebelumnya terhadap referensi kognitif seseorang.  

 Keempat, tahap terakhir yaitu verifikasi, apa yang dituliskan 

sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan 

disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak 

perlu dituliskan, atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dan lain-lain. 

Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal yang peka, sehingga 

perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai, tanpa 

menghilangkan esensinya. Jadi, pada tahap ini kita menguji dan 

menghadapkan apa yang kita tulis itu dengan realitas sosial, budaya, dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

 

D.  Proses Berlatih Menulis  
 Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan terhadap tulisan 

mahasiswa, Flower dan Hayes (lewat Tompkins, 1990: 71) 

mengembangkan model proses menulis. Proses menulis dapat 

dideskripsikan sebagai proses pemecahan masalah yang kompleks, yang 

mengandung tiga elemen, yaitu lingkungan tugas, memori jangka 

panjang penulis, dan proses menulis. Pertama, lingkungan tugas adalah 

tugas yang penulis kerjakan dalam menulis. Kedua, memori jangka 

panjang penulis adalah pengetahuan mengenai topik, pembaca, dan cara 

menulis. Ketiga, proses menulis meliputi tiga kegiatan, yaitu: (1) 

merencanakan (menentukan tujuan untuk mengarahkan tulisan), (2) 

mewujudkan (menulis sesuai dengan rencana yang sudah dibuat), dan 

(3) merevisi (mengevaluasi dan merevisi tulisan). 

 Ketiga kegiatan tersebut tidak merupakan tahap-tahap yang linear, 

karena penulis terus-menerus memantau tulisannya dan bergerak maju 
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mundur (Zuchdi, 1997: 6). Peninjauan kembali tulisan yang telah 

dihasilkan ini dapat dianggap sebagai komponen keempat dalam proses 

menulis. Hal inilah yang membantu penulis dapat mengungkapkan 

gagasan secara logis dan sistematis, tidak mengandung bagian-bagian 

yang kontradiktif. Dengan kata lain, konsistensi (keajegan) isi gagasan 

dapat terjaga. 

 Berkaitan dengan tahap-tahap proses menulis, Tompkins (1990: 

73) menyajikan lima tahap, yaitu: (1) pramenulis, (2) pembuatan draft, (3) 

merevisi, (4) menyunting, dan (5) berbagi (sharing). Tompkins juga 

menekankan bahwa tahap-tahap menulis ini tidak merupakan kegiatan 

yang linear. Proses menulis bersifat nonlinier, artinya merupakan putaran 

berulang. Misalnya, setelah selesai menyunting tulisannya, penulis 

mungkin ingin meninjau kembali kesesuaiannya dengan kerangka tulisan 

atau draft awalnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap 

itu dapat dirinci lagi. Dengan demikian, tergambar secara menyeluruh 

proses menulis, mulai awal sampai akhir menulis seperti berikut. 

(1) Tahap Pramenulis 

 Pada tahap pramenulis, pembelajar menulis melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a.  Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri 

b.  Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis 

c.  Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis 

d.  Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis 

e.  Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan 

yang telah mereka tentukan 

(2)  Tahap Membuat Draft 

Kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar menulis pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: 

a.  Membuat draft kasar 
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 Dengan berbekal apa-apa yang telah dipersiapkan pada tahap 

pramenulis, pembelajar mulai menuliskan gagasan. Pada saat 

menuliskan gagasan pembelajar menulis perlu menentukan target 

waktu yang akan dipergunakan untuk menulis. Selama waktu yang 

telah ditentukan, pembelajar harus menulis dan terus menulis. Jangan 

sekali-kali berhenti menulis untuk melakukan koreksi, baik ejaan, 

pilihan kata, kalimat, maupun penataan gagasan. Lakukan kegiatan 

mencurahkan gagasan dengan disiplin dan spontan. Pembuatan draf 

dapat dilakukan tahap demi tahap sampai semua gagasan yang 

diinginkan dapat tercurahkan. 

b.  Lebih menekankan isi daripada tata tulis 

Pada tahap penyusunan draf, penulisan lebih ditekankan pada 

pencurahan gagasan dan kelengkapan isi tulisan. Pengaturan tata 

tulis dan penggunaan bahasa hendaknya diabaikan kecuali yang 

muncul secara spontan. 

(3)   Tahap Merevisi 

  Yang perlu dilakukan oleh pembelajar menulis pada tahap 

merevisi tulisan ini adalah sebagai berikut: 

a.  Berbagi tulisan dengan teman-teman (kelompok) 

b.  Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-

teman sekelompok atau sekelas 

c.  Mengubah tulisan mereka dengan memperhatikan reaksi dan 

komentar baik dari pengajar maupun teman 

d.  Membuat perubahan yang substantif pada draft pertama dan draft 

berikutnya, sehingga menghasilkan draft akhir 

(4)  Tahap Menyunting 

Pada tahap menyunting, hal-hal yang perlu dilakukan oleh 

pembelajar menulis adalah sebagai berikut. 

a.  Membetulkan kesalahan bahasa tulisan sendiri, dari mulai 

penggunaan ejaan, pilihan kata, penggunaan kalimat, dan 

pengembangan paragraf. 
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b.  Membetulkan kaidah tata tulis yang meliputi kaidah penulisan 

paragraf, penulisan judul, penomoran, kaidah pengutipan, dan kaidah-

kaidah lain yang diatur secara teknis. 

c.   Mengoreksi dan menata kembali isi tulisan, baik dari segi sistematika, 

kelogisan, ketajaman pembahasan, kelengkapan isi. Bila perlu dapat 

mengurangi sebagian atau menambahkan bagian lain hingga tulisan 

lengkap dan mendalam.   

d.  Berbagi dengan teman untuk saling memberikan koreksi.  

 Dalam kegiatan penyuntingan ini, sekurang-kurangnya ada dua 

tahap yang harus dilakukan. Pertama, penyuntingan tulisan untuk 

kejelasan penyajian. Kedua, penyuntingan bahasa dalam tulisan agar 

sesuai dengan sasarannya (Rifai, 1997: 105-106). Penyuntingan tahap 

pertama akan berkaitan dengan masalah komunikasi. Tulisan diolah agar 

isinya dapat dengan jelas diterima oleh pembaca. Pada tahap ini, sering 

kali penyunting harus mereorganisasi tulisan karena penyajiannya 

dianggap kurang efektif. Ada kalanya, penyunting terpaksa membuang 

beberapa paragraf atau sebaliknya, harus menambahkan beberapa 

kalimat, bahkan beberapa paragraf untuk memperlancar hubungan 

gagasan. Dalam melakukan penyuntingan pada tahap ini, penyunting 

sebaiknya berkonsultasi dan berkomunikasi dengan penulis. Pada tahap 

ini, penyunting harus luwes dan pandai-pandai menjelaskan perubahan 

yang disarankannya kepada penulis karena hal ini sangat peka. Hal-hal 

yang berkaitan dengan penyuntingan tahap ini adalah kerangka tulisan, 

pengembangan tulisan, penyusunan paragraf, dan kalimat.  

 Kerangka tulisan merupakan ringkasan sebuah tulisan. Melalui 

kerangka tulisan, penyunting dapat melihat gagasan, tujuan, wujud, dan 

sudut pandang penulis. Dalam bentuknya yang ringkas itulah, tulisan 

dapat diteliti, dianalisis, dan dipertimbangkan secara menyeluruh, dan 

tidak secara lepas-lepas (Keraf, 1989: 134). Penyunting dapat 

memperoleh keutuhan sebuah tulisan dengan cara mengkaji daftar isi 

tulisan dan bagian pendahuluan. Jika ada, misalnya, dalam tulisan ilmiah 
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atau ilmiah populer, sebaiknya bagian simpulan pun dibaca. Dengan 

demikian, penyunting akan memperoleh gambaran awal mengenai 

sebuah tulisan dan tujuannya. Gambaran itu kemudian diperkuat dengan 

membaca secara keseluruhan isi tulisan. Jika tulisan merupakan karya 

fiksi, misalnya, penyunting langsung membaca keseluruhan karya 

tersebut. Pada saat itulah, biasanya penyunting sudah dapat menandai 

bagian-bagian yang perlu disesuaikan.  

 Berdasarkan kerangka tulisan tersebut dapat diketahui tujuan 

penulis. Selanjutnya, berdasarkan pengetahuan atas tujuan penulis, 

dapat diketahui bentuk tulisan dari sebuah naskah (tulisan). Pada 

umumnya, tulisan dapat dikelompokkan atas empat macam bentuk, yaitu 

narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. 

 Bentuk tulisan narasi dipilih jika penulis ingin bercerita kepada 

pembaca. Narasi biasanya ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi. 

Akan tetapi, narasi dapat juga ditulis berdasarkan pengamatan atau 

wawancara. Narasi pada umumnya merupakan himpunan peristiwa yang 

disusun berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Dalam tulisan 

narasi, selalu ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu atau berbagai 

peristiwa. 

 Bentuk tulisan deskripsi dipilih jika penulis ingin menggambarkan 

bentuk, sifat, rasa, corak dari hal yang diamatinya. Deskripsi juga 

dilakukan untuk melukiskan perasaan, seperti bahagia, takut, sepi, sedih, 

dan sebagainya. Penggambaran itu mengandalkan pancaindera dalam 

proses penguraiannya. Deskripsi yang baik harus didasarkan pada 

pengamatan yang cermat dan penyusunan yang tepat. Tujuan deskripsi 

adalah membentuk, melalui ungkapan bahasa, imajinasi pembaca agar 

dapat membayangkan suasana, orang, peristiwa, dan agar mereka dapat 

memahami suatu sensasi atau emosi. Pada umumnya, deskripsi jarang 

berdiri sendiri. Bentuk tulisan tersebut selalu menjadi bagian dalam 

bentuk tulisan lainnya. 
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 Bentuk tulisan eksposisi dipilih jika penulis ingin memberikan 

informasi, penjelasan, keterangan atau pemahaman. Berita merupakan 

bentuk tulisan eksposisi karena memberikan informasi. Tulisan dalam 

majalah juga merupakan eksposisi. Buku teks merupakan bentuk 

eksposisi. Pada dasarnya, eksposisi berusaha menjelaskan suatu 

prosedur atau proses, memberikan definisi, menerangkan, menjelaskan, 

menafsirkan gagasan, menerangkan bagan atau tabel, mengulas 

sesuatu.Tulisan eksposisi sering ditemukan bersama-sama dengan 

bentuk tulisan deskripsi. Laras yang termasuk dalam bentuk tulisan 

eksposisi adalah buku resep, buku-buku pelajaran, buku teks, dan 

majalah. 

 Tulisan berbentuk argumentasi bertujuan meyakinkan orang, 

membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk pembaca 

agar pendapat pribadi penulis dapat diterima. Bentuk tulisan tersebut erat 

kaitannya dengan eksposisi dan ditunjang oleh deskripsi. Bentuk 

argumentasi dikembangkan untuk memberikan penjelasan dan fakta-

fakta yang tepat sebagai alasan untuk menunjang kalimat topik. Kalimat 

topik, biasanya merupakan sebuah pernyataan untuk meyakinkan atau 

membujuk pembaca. Dalam sebuah majalah atau surat kabar, misalnya, 

argumentasi ditemui dalam kolom opini/wacana/gagasan/pendapat. 

 Kendatipun keempat bentuk tulisan tersebut memiliki ciri masing-

masing, mereka tidak secara ketat terpisah satu sama lain. Dalam 

sebuah kolom, misalnya, dapat ditemukan berbagai bentuk tulisan 

tersebut tersebar di dalam paragraf yang membangun kerangka tersebut. 

Oleh karena itu, penyunting berfungsi untuk mempertajam dan 

memperkuat pembagian paragraf. Pembagian paragraf terdiri atas 

paragraf pembuka, paragraf penghubung atau isi, dan paragraf penutup 

sering kali tidak diketahui oleh penulis. Masih sering ditemukan tulisan 

yang sulit dipahami karena pemisahan bagian-bagian atau pokok-

pokoknya tidak jelas. 
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 Pemeriksaan atas kalimat merupakan penyuntingan tahap 

pertama juga. Pada tahap ini pun, sebaiknya penyunting berkonsultasi 

dengan penulis. Penyunting harus memiliki pengetahuan bahasa yang 

memadai. Dengan demikian, penyunting dapat menjelaskan dengan baik 

kesalahan kalimat yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu, penyunting 

harus menguasai persyaratan yang tercakup dalam kalimat yang efektif. 

Kalimat yang efektif adalah kalimat yang secara jitu atau tepat mewakili 

gagasan atau perasaan penulis. Untuk dapat membuat kalimat yang 

efektif, ada tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu kesatuan gagasan, 

kepaduan, penalaran, kehematan atau ekonomisasi bahasa, penekanan, 

kesejajaran, dan variasi. 

  Penyuntingan tahap kedua berkaitan dengan masalah yang lebih 

terperinci, lebih khusus. Dalam hal ini, penyunting berhubungan dengan 

masalah kaidah bahasa, yang mencakup perbaikan dalam kalimat, 

pilihan kata (diksi), tanda baca, dan ejaan. Pada saat penyunting 

memperbaiki kalimat dan pilihan kata dalam tulisan, ia dapat 

berkonsultasi dengan penulis atau langsung memperbaikinya. Hal ini 

bergantung pada keluasan permasalahan yang harus diperbaiki. 

Sebaliknya, masalah perbaikan dalam tanda baca dan ejaan dapat 

langsung dikerjakan oleh penyunting tanpa memberitahukan penulis. 

Perbaikan dalam tahap ini bersifat kecil, namun sangat mendasar. 

(5)  Tahap Berbagi 

 Tahap terakhir dalam proses menulis adalah berbagi (sharing) 

atau publikasi. Pada tahap berbagi ini, pembelajar menulis dapat 

melakukan hal-hal berikut.  

a.  Mempublikasikan (memajang) tulisan mereka dalam suatu bentuk 

tulisan yang sesuai, atau 

b.  Berbagi tulisan yang dihasilkan dengan pembaca yang telah mereka 

tentukan dalam forum diskusi atau seminar. 

 Dari tahap-tahap menulis dapat dipahami betapa banyak dan 

bervariasi  proses menulis. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan 
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tersebut sudah barang tentu merupakan pelajaran yang sangat berharga 

guna mengembangkan keterampilan menulis.  Proses menulis 

sebagaimana telah diuraikan tahap demi tahap tersebut akan dapat 

menuntun pembelajar menulis mencapai hasil kerja yang efektif.  Proses 

menulis itu tidak selalu bersifat linear tetapi dapat bersifat nonlinier, dan 

perlu disesuaikan dengan berbagai jenis tulisan yang disusun. Oleh 

karena itu, tahap-tahap proses menulis sebagaimana dipaparkan 

tersebut dapat meloncat-loncat, tidak harus selalu berurutan. Tentu saja 

untuk tahap latihan, akan lebih baik bila tahap-tahap menulis dilakukan 

secara kronologis dan sistematis. 
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BAB  III PRAKTIK  MENULIS  BERITA 
 

A.   Hakikat Berita  
Berita adalah suatu peristiwa atau kejadian penting yang menarik 

perhatian orang banyak dan berisi sesuatu hal yang baru yang dapat 

dipublikasikan melalui media massa periodik. Yang dapat menjadi 

pegangan dalam menulis berita, yakni berita itu harus mengandung unsur 

5W+1H (who, what, where, when, why, how).  

Who artinya berita haruslah mengandung unsur “siapa”. Dengan 

kata lain berita haruslah mempunyai sumber yang jelas. What artinya 

berita harus mengandung unsur “apa” yang dikatakan “siapa”. Where 

artinya berita juga harus mengandung unsur “di mana” terjadi peristiwa, 

kejadian, fakta yang diberitakan. When artinya berita juga harus jelas 

menyebutkan “kapan” terjadinya peristiwa yang diberitakan. Why artinya 

kelengkapan satu berita ditentukan oleh penjelasan tentang “mengapa” 

kejadiannya itu berlangsung. How artinya “bagaimana” terjadinya. 

Masyarakat perlu mengetahui bagaimana terjadinya suatu peristiwa.  

Berkenaan dengan unsur berita, Harahap (2006:28-31) 

mengungkapkan 5W+1H merupakan unsur pertanyaan dalam 

mengumpulkan bahan berita. Pertanyaan tersebut dapat dikembangkan 

menjadi beberapa pertanyaan sehingga menghasilkan jawaban yang 

mendalam dan akurat. Pertanyaan apa, sangat menentukan layak 

tidaknya sebuah berita karena mengandung unsur yang paling menarik. 

Fakta yang dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi, 

tetapi juga penyebabnya dan apa akibatnya dari suatu peristiwa. 

Pertanyaan siapa, menghendaki fakta yang berkaitan dengan orang-

orang yang terlibat dan menjadi korban dalam sebuah peristiwa. 

Pertanyaan mengapa, menghendaki jawaban penyebab terjadinya suatu 

peristiwa. Pertanyaan di mana, menghendaki jawaban tempat kejadian. 

Pertanyaan bilamana/kapan, menghendaki jawaban waktu terjadinya 
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peristiwa. Pertanyaan bagaimana, menghendaki jawaban proses 

terjadinya suatu peristiwa. 

Dari beberapa pernyataan tersebut jelas sudah bahwa berita yang 

baik harus mengandung unsur 5W+1H (what, where, when, who, why, 

dan how) agar mudah dipahami oleh pembaca dengan baik. 

Selain mengandung unsur 5W+1H, hal yang perlu diperhatikan 

dalam penulisan berita adalah nilai berita. Peristiwa dikatakan memiliki 

nilai  berita (news value) bila memenuhi enam syarat berikut. Keenam 

syarat tersebut adalah (1) timelines, artinya suatu berita harus memiliki 

aktualitas (termassa) karenanya dia harus merupakan kejadian baru. (2) 

proximity, artinya faktor jauh dekatnya suatu peristiwa dari sasaran 

pembaca juga mempengaruhi nilai sebuah berita. (3) prominence, artinya 

nilai sebuah berita juga sangat ditentukan oleh cuatan atau hal yang 

ulung atau tentang orang-orang terkemuka. (4) human interest, artinya 

berita juga harus memiliki daya tarik kemanusiaan, yang dapat 

menggugah, sesuatu yang sangat menyentuh perasaan. (5) 

consequence, artinya nilai suatu berita juga banyak ditentukan oleh 

pengaruh yang mungkin akan ditimbulkannya. (6) akurat dan benar, 

artinya sebuah berita haruslah akurat, fakta dan informasinya harus 

dapat  dipercaya, jujur, obyektif dan selengkap-lengkapnya 

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (2006:5-11) bahwa kriteria 

berita yang baik adalah memiliki sifat aktual, menarik, dekat, menonjol, 

mengandung konflik, dan mengandung human ineters.  Aktual artinya 

baru atau hangat-hangatnya sebuah kabar. Berita yang aktual atau baru 

lebih menarik perhatian pemirsa daripada berita yang terjadi sudah agak 

lama atau berita basi. Menarik tidaknya sebuah berita juga dapat kita 

buat ukurannya. Sesuatu yang menarik biasanya berkaitan dengan 

peristiwa besar (magnitude) yang dapat membuat orang iba, marah, dan 

kagum.  Berguna tidaknya sebuah berita sangat tergantung pada 

manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita.  

Hubungan kedekatan sebuah berita dengan pemirsa/pembaca dapat 
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diukur dengan jarak lokasi peristiwa dengan tempat tinggal, hubungan 

profesi, hobi, dan kaitan lainnya yang berhubungan langsung dengan 

pemirsa.  Hal-hal yang menonjol atau ihwal yang terkenal atau sangat 

dikenal pemirsa. Bukan hanya menyangkut orang, tetapi juga tempat dan 

benda. Semakin terkenal seseorang, tempat dan benda tersebut semakin 

menarik dijadikan bahan berita. Segala sesuatu yang bersifat 

pertentangan menarik untuk diberitakan karena konflik adalah bagian dari 

kehidupan manusia. Yang terakhir adalah human interes. Segala kisah 

yang dapat membangkitkan emosi manusia, baik, sedih, lucu, dan 

dramatis menarik untuk disimak. 

Ciri khas bahasa yang digunakan dalam berita terletak pada kata, 

kalimat, dan isi pernyataan (Siregar (1992:138). Ciri khas kosakata dalam 

jurnalistik adalah: (1) mudah dimengerti, artinya setiap kata yang 

digunakan itu mudah dipahami pembaca dan pendengar, (2) dinamis, 

artinya kata yang ditampilkan harus memberi arti yang lebih hidup, 

bersemangat, sesuai dengan kondisi dan situasi pernyataan yang 

disampaikan, (3) demokratis, artinya setiap kata yang ditampilkan harus 

bermakna satu dan dapat diterima oleh orang banyak sejauh media itu 

sampai, (4) kata yang tepat, artinya sesuai dengan kebutuhannya.  

Ciri  khas berikutnya adalah kalimat yang digunakan dalam berita 

adalah kalimat yang baik, praktis, sederhana dengan kata yang 

secukupnya, tidak berlebihan atau mubazir, dan berbunga-bunga.  

Kalimat yang baik mestinya memenuhi syarat antara lain: (1) 

kesatuan pikiran, artinya setiap kalimat harus mengandung kesatuan 

pikiran, satu ide yang utuh, antara pokok yang satu dengan yang lain 

harus mempunyai kaitan, (2) koherensi, artinya terdapat hubungan yang 

jelas antara unsur yang membentuk kalimat, (3) penekanan, artinya 

setiap tekanan dalam kalimat mendapat tekanan sesuai dengan maksud 

pernyataan, (4) variasi, artinya terdapat variasi penggunaan kata dan 

kalimat yang jangan sampai digunakan kata atau kalimat yang diulang-

ulang, (5) paralelisme, artinya kesamaan letak penekanan pada setiap 
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kalimat yaitu di awal, di tengah, maupun di akhir, (6) logika, artinya 

semua dituliskan dengan pemikiran yang logis, wajar, dan apa adanya. 

Ada 7 prinsip penggunaan bahasa dalam jurnalistik, yaitu:  (1) 

Gunakan kalimat pendek, artinya satu kalimat satu pokok pikiran, satu 

alenia satu pokok masalah. (2) Gunakan bahasa biasa dan mudah 

dipahami, artinya jangan terlalu berat dan banyak menggunakan kata dan 

istilah asing dan terlalu teknis. (3) Gunakan bahasa sederhana dan jernih 

pengutaraannya, artinya tidak bertele-tele, hindari kalimat majemuk dan 

kata-kata sifat. (4) Gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk. (5) Gunakan 

kalimat aktif, bukan pasif. (6) Gunakan bahasa padat dan kuat. (7) 

Gunakan bahasa positif, bukan negatif. Selain 7 prinsip tersebut Barus 

menambahkan satu prinsip lagi, ialah ekonomi kata (word economi) yaitu 

suatu ragam bahasa yang memiliki sifat khas yakni mengutamakan kata, 

frase, dan kalimat singkat dan sederhana, agar pengutaraannya lugas 

dan mudah dipahami, tanpa harus mengabaikan bahasa baku.   

Sedangkan menurut Munhof dalam Harahap (2006:71-75), bahasa 

berita televisi/media massa harus tepat (accuracy), singkat (brevity), jelas 

(clarity), sederhana (simplicity), dan dapat dipercaya (sincerity). Tepat 

(accuracy). Penulisan berita harus tepat. Data yang dituliskan harus 

sesuai dengan konteks permasalahan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Singkat (brevity). Penulisan yang singkat 

berkaitan dengan ekonomi kata. Supaya kalimat yang disusun singkat, 

maka tiap kata yang ditempatkan menjadi sebuah kalimat haruslah kata 

yang tepat dan mudah dipahami. Jelas (clarity). Kalimat harus dibuat 

teratur, mulai dari pokok kalimat (subjek), sebutan (predikat), objek, dan 

keterangan. Sederhana (simplisity). Penonton televisi sangat heterogen. 

Tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku dan tingkat sosial mereka 

sangat berbeda. Sementara bahasa yang kita buat harus ditujukan 

kepada yang beragam tersebut. Oleh karena itu, buatlah kalimat yang 

sederhana, yaitu tidak mencampuradukkan kata-kata asing atau kata-

kata yang kurang dikenal penonton secara umum. Dapat dipercaya 
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(sincerity). Berita yang disusun haruslah berdasarkan fakta peristiwa dan 

fakta pendapat secara objektif.  

Pernyataan di atas menandakan bahwa bahasa yang digunakan 

dalam sebuah berita itu harus singkat, jelas, padat, dan objektif sehingga 

dapat dipahami oleh pembaca pada tingkat yang berbeda (heterogen). 

 

2. Teknik Penulisan Berita 
Struktur penulisan piramida terbalik dianggap lebih cocok dan 

khas untuk penulisan berita. Piramida terbalik ialah suatu bentuk 

penulisan yang memprioritaskan pemuatan informasi yang penting di 

depan, yang agak penting kemudian dan terakhir kurang penting. 

Ada beberapa tujuan dari penulisan piramida terbalik, terutama 

ialah agar memudahkan pembaca mengetahui isi atau pokok berita 

dalam situasi yang terburu-buru atau cepat. Dengan membaca bagian 

depan orang dapat mengetahui apa yang terjadi, apa yang diberitakan. 

Selain itu, tujuan penulisan piramida terbalik juga dapat 

memudahkan para redaktur atau editor mempersiapkan pemuatannya 

dalam ruang (space) yang terbatas, dan membiasakan wartawan untuk 

senantiasa mendahulukan informasi yang dinilai penting dan memuat 

informasi yang kurang penting di bagian belakang serta menyisihkan 

informasi yang tidak diperlukan. 

Struktur penulisan berita piramida terbalik dapat digambarkan 

sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL 

BARIS TUNGGAL 

TERAS BERITA 

TUBUH BERITA 
(BODY) 

AKHIR
BERITA 

Paling Penting 
Unsur 5W+1H 

Penting 

Tidak Terlalu 
Penting 
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 Penjelasan piramida terbalik seperti berikut ini. 

JUDUL   : Ombak Besar Cemaskan Warga Sarang 

BARIS TUNGGAL  : REMBANG- (tempat terjadinya peristiwa) 

TERAS BERITA  : Ombak besar hampir tiga meter disertai angin 

kencang yang  

(paling penting) melanda wilayah pesisir pantai Kecamatan Sarang 

dalam beberapa hari ini membuat warga khawatir. 

Pasalnya, ombak yang besar itu berpotensi 

merusakkan rumah warga di pesisir.  

 

TUBUH BERITA      :  Rouf, salah seorang warga Desa Karangmangu, 

kemarin  

(penting)                     mengungkapkan jalan di Desa Karangmangu 

kembali rusak di-hantam ombak. Selain 

merusakkan jalan, ombak yang tinggi itu juga 

sudah mulai masuk ke beberapa rumah. Warga 

dan aparat desa sudah melaporkan hal itu ke 

kantor kecamatan. Dengan demikian, jika sampai 

terjadi  rumah roboh karena terkena ombak, warga 

berharap pihak terkait siap membantu.  

 
Senada dengan itu, Supari, warga Karangmangu 

menuturkan beberapa malam ini masyarakat 

melakukan penjagaan untuk mengawasi ombak. 

Dia menyebutkan, warga di pantai juga telah 

mengemasi barang-barangnya, untuk 

mengantisipasi bila sewaktu-waktu ombak 

menerjang rumah warga dan mengungsikan anak 

kecil ke tempat kerabatnya yang lebih aman.  
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Kasrowi, warga yang lain menyebutkan ombak 

besar yang menghempaskan kemarin malam telah 

menenggelamkan empat kapal nelayan Desa 

Karangmangu. Dia berharap Pemkab bisa 

secepatnya membuatkan talut penangkal ombak. 

Nelayan juga sangat membutuhkan lampu 

penerangan di sekitar pantai. Tanpa lampu, 

nelayan tidak bisa mengawasi kapal yang 

ditambatkan di sekitar pantai. 

 
AKHIR BERITA       : Sekda Hamzah Fathoni sebelumya mengemukakan 

untuk  

(tidak terlalu penting) menangkal abrasi di Kecamatan Sarang pihaknya 

hanya bisa menanti program dari Pemerintah Pusat 

ataupun Pemprov. Sebab untuk pembuatan talut 

memakan biaya yang sangat besar. Sebenarnya 

cara yang paling murah dengan konservasi 

mangrove. Sayang, wilayah pantai Kecamatan 

Sarang yang berpasir menyebabkan pohon-pohon 

itu tidak bisa tumbuh. Satu-satunya cara hanyalah 

dengan talut. Namun untuk itu biayanya menjadi 

sangat besar.  

 

Judul berita harus dibuat dengan sesingkat mungkin tapi dapat 

memberi informasi tentang kejadian, peristiwa, atau fakta yang ada. Hal 

ini penting bagi pembaca yang sehari-harinya sibuk dalam menghadapi 

pekerjaan, tapi memerlukan perkembangan informasi atau berita melalui 

kepala berita.  

Beberapa prinsip penulisan judul berita, yaitu (1) ditulis sesingkat 

mungkin, paling panjang hanya 12 kata, (2) ditulis dengan kalimat aktif 

supaya berkesan dinamik, ada gerak, hidup, dan sebaiknya ada kata 



 4-29Menul
is Berita 

kerja, (3) harus berisi fakta, tak boleh ada opini, komentar, atau ulasan, 

(4) mengandung faktor keluarbiasaan, (5) jika tidak terpaksa, jangan 

gunakan kata sifat. 

Setelah judul dibuat baris tunggal (dateline) digunakan sebagai 

petunjuk tempat kejadian berita. Pembaca perlu mengetahui dalam 

sekilas baca, di mana si wartawan memperoleh berita bersangkutan. 

Baris tunggal dalam contoh tersebut terletak pada kata REMBANG, hal 

ini menunjukkan bahwa berita tadi ditulis di Kabupaten Rembang atau 

tidak jauh dari tempat kejadian tersebut yaitu Sarang yang merupakan 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Hal itu juga 

menunjukkan bahwa surat kabar bersangkutan mampu mengirim 

wartawannya ke Kabupaten Rembang atau mempunyai korespondensi 

sendiri di sana.  Pencantuman “baris tunggal” penting karena lazimnya 

pers harus menghormati sumber beritanya. Hal ini berkaitan dengan kode 

etik jurnalistik dan kebenarannya dalam menulis berita. 

Pada hakikatnya teras (lead) berfungsi sebagai tema karangan. 

Sebagai tema, teras merupakan “gagasan sentral” dari sebuah berita. 

Ibarat tulisan atau artikel dia menjadi tesis walaupun dalam menulis 

berita seorang wartawan tidak boleh mengajukan tesis. Oleh sebab itu, 

teras harus dibuat menarik. Daya tarik sebuah berita terletak pada 

terasnya. Kemampuan wartawan mengikat pembaca terutama terlihat 

bagaimana ia membuat teras. Oleh sebab itu, teras harus mencekam dan 

harus mampu membangkitkan minat, perhatian, rasa ingin tahu pembaca 

yang ditulis secara ringkas. 

Teknik menulis teras yaitu dengan cara membuka teras dengan 

kalimat-kalimat yang menonjolkan unsur-unsur yang paling aktual di 

dalam berita yang akan ditulis. Hendaknya juga dipegang prinsip 

penulisan dengan menggunakan satu gagasan dalam satu kalimat. 

Selain itu, teknik menulis teras juga dapat menggunakan unsur 5W+1H, 

yaitu teras berita who (siapa), teras berita what (apa), teras berita where 
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(di mana), teras berita when (kapan), teras berita why (mengapa), dan 

teras berita how (bagaimana). 

Hal terpenting dalam mengolah bagian tubuh (body) berita ialah 

memperhatikan kesatuan di dalam gaya menulis (unity in news style) dan 

kesatuan gagasannya. Selain itu penggunaan bahasa harus lugas, 

ringkas, padat, dan mudah dipahami. Dalam jurnalistik dikenal adanya 

ragam bahasa jurnalistik yaitu “ekonomi kata” (word economy). Tubuh 

berita berfungsi menunjang teras berita agar pikiran, ide, gagasan yang 

ada di dalamnya bisa sampai ke pembaca dan lebih lengkap serta lebih 

menarik. Tubuh berita berfungsi menjelaskan lebih rinci, lebih mendalam, 

dan komprehensif tentang apa, siapa, di mana, bilamana, mengapa, 

bagaimana (5W+1H) yang termaktub dalam teras berita. Tubuh berita 

berisi penjelasan lebih lanjut tentang berbagai hal yang digagas dalam 

teras berita. 

Sebagai pegangan dalam menulis berita yaitu: (1) bersifat 

menyeluruh, (2) tertib dan teratur mengikuti gaya menulis berita, (3) 

perhatikan ekonomi bahasa tanpa menyalahi tata bahasa, (4) tepat 

menggunakan bahasa, (5) usahakan agar gaya menulis hidup, punya 

makna, dan imajinasinya tinggi. Ada beberapa cara untuk teknik 

membuat berita, pertama, suruhlah siswa membuat tulisan yang diawali 

oleh kata tempat, nama orang, nama kegiatan, waktu, dan kejadian. Cara 

kedua, ambillah 3 sampai 4 berita yang sama dari berbagai surat kabar. 

Suruhlah siswa membuat satu berita yang bersumber dari beberapa 

berita yang dibacanya. Ketiga, pilihlah gambar yang menarik (dapat 

diambil gambar dari koran). Suruhlah siswa membuat berita berdasarkan 

gambar.   

Teknik mengandung pengertian berbagai cara dan alat yang 

digunakan guru di dalam kelas. Dengan demikian, teknik adalah daya 

upaya, usaha, cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan 

langsung dalam pelaksanaan pengajaran. Teknik ini merupakan 



 4-31Menul
is Berita 

kelanjutan dari metode, sedangkan arahnya harus sesuai dengan 

pendekatan (approach). 

Berhasil tidaknya pendidikan ditentukan oleh guru. Bukan metode 

yang digunakan yang menghasilkan pendidikan yang baik, melainkan 

guru yang mampu menguasai metode tersebut dan menerapkannya di 

dalam pembelajaran yang dapat menghasilkan pendidikan yang baik. 

Oleh karena itu, guru harus menguasai dan menentukan teknik yang 

tepat dalam proses belajar mengajar. Menurut Suyatno (2004:15) teknik 

adalah cara konkrit yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. 

Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang 

sama.  Berkenaan dengan itu, berikut disampaikan pembelajaran menulis 

berita. 

 
B.  Pembelajaran Menulis Berita 
 Salah satu cara mengefektifkan pembelajaran keterampilan 

berbahasa adalah dengan jalan menciptakan pembelajaran terpadu. 

Keterpaduan materi dapat dilakukan baik secara internal maupun 

eksternal. Keterpaduan eksternal dapat dilakukan dengan jalan 

memanfaatkan materi pelajaran lain sebagai  bahan praktik keterampilan 

berbahasa atau memanfaatkan berbagai teknik membaca, 

mendengarkan, menulis, atau berbicara untuk mengolah informasi dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran lain. Oleh karena itu, guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia perlu melirik mata pelajaran lain sebagai 

objek keterampilan berbahasa. Sebaliknya, guru mata pelajaran lain perlu 

melirik berbagai teknik membaca, mendengarkan, menulis, atau 

berbicara sebagai cara mengefektifkan proses pembelajarannya. 

 Keterpaduan internal dilakukan dengan jalan menciptakan unit-unit 

pembelajaran keterampilan berbahasa yang mengakomodasi berbagai 

keterampilan berbahasa sekaligus. Hal ini dimaksudkan agar masing-

masing keterampilan berbahasa dapat saling melengkapi dan 

menyempurnakan sebagaimana karakter keterampilan berbahasa. 
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Membaca akan semakin sempurna bila setelah membaca diiringi dengan 

mengekspresikan hasil bacaan dengan menulis atau berbicara. Demikian 

juga menulis akan baik bila didahului dengan banyak mendengar dan 

membaca. Ini menunjukkan bahwa keempat keterampilan berbahasa 

merupakan keterampilan yang terpadu dan saling mendukung. 

 Pendalaman materi keterampilan berbahasa pada pelatihan ini 

merupakan pendalaman yang dilakukan secara internal dengan 

memanfaatkan materi ”berita”.  Berita menjadi pengikat keempat 

keterampilan berbahasa: membaca berita, menulis berita, mendengarkan 

pembacaan berita, dan menyampaikan kembali dan/atau memberikan 

komentar tentang berita.  

Pemilihan berbagai kompetensi yang terikat oleh satu materi dapat 

membantu pemahaman secara mendalam materi tersebut. Selain itu, 

juga akan terjadi saling melengkapi antar keterampilan berbahasa 

sehinga terbentuk proses komunikasi yang wajar.   

 

Pemilihan Kompetensi Dasar 
 Salah satu tujuan Matapelajaran Bahasa Indonesia adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 

Etika yang berlaku bisa dimaknai dengan tunduk pada kaidah 

kesantunan berbahasa dan struktur teks yang digunakan. Tujuan 

tersebut dijabarkan dalam berbagai kompetensi dalam lingkup materi 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sebuah teks. Berbagai 

etika dan struktur teks berita menjadi medium pencapaian kemampuan 

berkomunikasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, secara lisan maupun tertulis.  

 Beberapa kompetensi dasar yang memiliki pertalian dengan 

„berita“  dipadukan dalam latihan terpadu dengan sistem urutan yang 
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logis. Beberapa kompetensi dasar yang dapat diikat dengan „teks berita“ 

adalah sebagai berikut. 

Kelas/Semester : VIII/ 2  

Materi  : berita 

Kompetensi  Dasar : 

1. Menemukan  masalah utama dari beberapa berita yang bertopik 

sama melalui membaca ekstensif (11.1) 

2. Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas (12.2) 

3. Membacakan teks berita dengan intonasi yang tepat serta 

artikulasi dan volume suara yang jelas (11.3) 

4. Menemukan  pokok-pokok berita (apa, siapa, di mana, kapan, 

mengapa, dan bagaimana) yang didengar dan atau ditonton  

melalui radio/televisi  (9.1) 

5. Mengemukakan kembali berita yang didengar/ ditonton  melalui 

radio/televisi   (9.2) 

Untuk menguasai rentetan kompetensi tersebut, terlebih dahulu 

perlu menguasai konsep berita yang berdasarkan karakternya tergolong 

teks narasi. Selain itu, perlu pula menguasai keterampilan membaca 

ekstensif, membaca teknik, menulis berita, mendengarkan/menyimak 

berita, dan berbicara khususnya berdiskusi. Jenis keterampilan tersebut 

pada kesempatan ini tidak dibahas secara khusus, dengan asumsi 

peserta pelatihan sudah menguasainya. Berbagai keterampilan tersebut 

diharapkan diterapkan dalam praktik membaca, menulis, mendengarkan, 

dan mendiskusikan berita. 

 
 
Pembacaan Berita 
 Berita dapat disajikan dengan dua cara, yakni disajikan secara 

tertulis untuk konsumsi media massa cetak (koran dan majalah) dan 

disajikan secara lisan untuk konsumsi media massa elektronik (radio dan 
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televisi). Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan ketika membacakan 

berita untuk konsumsi broadcast, yakni penghayatan, vokal, dan 

penampilan. 

(1) Penghayatan 

Penghayatan dalam bercerita setidaknya dapat tercermin 

dalam lima hal, yaitu: 

 pemahaman isi berita 

 ekspresi ketika membacakan berita 

 pemenggalan 

 pemahaman kronologis isi (how) 

Pemahaman terhadap isi berita berkaitan dengan pencarian 

makna yang terkandung dalam berita tersebut untuk disampaikan 

kepada pendengar. Ekspresi terutama terlihat pada wajah pada saat 

membacakan berita. Bagaimana kita mampu membedakan ekspresi 

sedih, gembira, dan marah itulah yang harus kita wujudkan dalam 

ekspresi pada saat membacakan berita. Kunci ekspresi terlihat pada 

sorot mata. Mata kemarahan, mata kegembiraan, dan mata 

kesedihan akan sangat berbeda dalam prakteknya. Jika 

kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan itu hanya ditekankan pada 

kerutan kening dan gerak bibir, maka ekspresi yang muncul hanya 

bersifat luar, tidak berasal dari dalam. Jika penghayatan kita tinggi 

terhadap suatu isi berita, maka ekspresi-ekspresi tersebut dapat 

muncul dari dalam. Pemahaman terhadap kronologis isi berita 

(unsur how) perlu kita perhatikan supaya kita dapat menyampaikan 

informasi dari awal sampai akhir berita secara berurutan.  

 

 

(2) Vokal 

Setidaknya ada empat hal yang menjadi persoalan yang harus 

diperhatikan di sini, yaitu: 

 tekanan 
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 kejelasan ucapan 

 jeda 

 lagu 

Masalah tekanan dalam hal ini berkaitan penonjolan bagian-

bagian berita tertentu yang dianggap lebih penting untuk dapat 

secara langsung diterima oleh pendengar. Ada berbagai cara untuk 

membuat tekanan (stressing) pada hal-hal yang penting, antara lain 

dengan melambatkan, menyepatkan, mengulangi, atau 

mengeraskan. Masalah kejelasan ucapan berkaitan dengan 

pengucapan tiap kata agar sampai di telinga pendengar secara 

tepat. Jangan sampai karena ketidakjelasan ucapan pendengar 

menjadi bingung mendengarkan berita. Jeda dalam hal ini berkaitan 

dengan pencarian tempat-tempat tertentu untuk mengambil nafas, 

berhenti sejenak, atau menciptakan suasana-suasana tertentu 

dengan jalan berdiam diri. Masalah lagu di sini berkaitan dengan 

kemampuan pembaca memvariasikan antara tekanan tempo, 

tekanan nada, dan tekanan dinamik dalam membacakan berita; 

sehingga cara membacakan berita yang dihasilkan tidak bersifat 

monoton.  

(3) Penampilan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan adalah 

sebagai berikut. 

 teknik muncul 

 pandangan mata 

 pakaian 

 gerakan anggota tubuh 

 penguasaan panggung 

 kemampuan menggunakan alat bantu 

 blocking 

 pemanfaatan setting 
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Praktik Pendalam Materi   
A. Buat kelompok jurnalistik terdiri atas 5-6 orang!   

B. Berbagi peranlah sebagaimana layaknya para pekerja sebuah kantor 

berita! 

C. Bekerja samalah dengan kelompok lain (pasangan kelompok) untuk 

saling memberi komentar dan penilaian! 

D.  Ikuti langkah-langkah praktik berikut! 

1. Membaca ekstensif beberapa berita yang memiliki kesamaan topik 

secara individual! 

2. Mencatat pokok-pokok berita (5W+1H)  tiap berita yang dibaca! 

3. Berdiskusi untuk   

a. Menentukan sudut pandang (angel) tiap berita dengan 

memperhatikan head (judul) dan lead berita berdasarkan 

kriteria news value! 

b. Memilih dan merumuskan pokok-pokok berita (5W+1H) dari 

berbagai sumber berita yang memiliki kesamaan topik!  

c. Menulis kembali berita singkat (reproduksi berita) (antara 1-3 

paragraf) untuk konsumsi broadcast (berita radio/TV)!  

d. Menentukan tanda-tanda teknik pembacaan berita: strees dan 

cutting 

4. Membacakan berita seperti layaknya penyiar televisi atau radio 

yang profesional! 

5. Perhatikan: pemahaman, vokal, dan penampilan! 

6. Kelompok yang sedang tidak mendapat giliran membaca, 

menyimak pembacaan berita dan memberikan penilaian dan 

tanggapan tentang cara membacakan dan efektivitas pembacaan 

berita! 
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BAB I KONSEP APRESIASI 
 

A. Standar Kompetensi  
Memahami konsep  apresiasi sastra, pendekatan dan tahapan dalam 

apresiasi sastra.  

 

B. Kompetensi Dasar  
Menguasai konsep, pendekatan dan tahapan dalam apresiasi sastra.  

 
C. Indikator  

1. Menjelaskan aprsiasi sastra  

2. menjelaskan pendekatan dalam apresiasi sastra  

3. menjelaskan tahapan dalam apresiasi sastra 

 

D. Deskripsi  
Penyajian teori apresiasi sastra yang mencakup konsep, pendekatan, 

dan tahapan dalam apresiasi sastra.  

 

E. Uraian Materi  
1.1 Apresiasi berasal dari kata “apreciatio” (latin) yang berarti 

mengindahkan atau menghargai.  Apresiasi mengandung makna : 

(1) pengenalan melalui perasaan/kepekaan batin, (2) pemahaman 

dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan 

pengarang.  

Menurut S. Effendi, apresiasi sastra adalah kegiatan 

menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga 

menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis  

dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra.  
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1.2  Kemampuan mengapresiasi dapat ditempuh dengan pendekatan 

secara langsung dan tidak langsung.  

Secara langsung yaitu dengan membaca karya sastra sebanyak-

banyaknya.  

Sedangkan mengapresiasi secara tidak langsung yaitu dengan 

membaca sebanyak-banyaknya tulisan  mengenai sastra (teori, kritik, 

sejarah, dan resensi) kedua cara itu dilakukan serentak.  

 

1.3 Ada tahapan-tahapan di dalam mengapresiasi sastra yaitu :  

1. Tingkat menggemari, yaitu merasa tertarik dan ingin membaca 

karya sastra tersebut.  

2. Tingkat menikmati, yaitu sudah dapat menikmati karya sastra 

tersebut karena sudah mulai dipahami.  

3. Tingkat mereaksi, yaitu menyatakan pendapat tentang karya 

sastra yang dibaca.  

4. Tingkat memproduksi, yaitu memberikan kritik atau penilaian 

terhadap karya sastra yang dibaca.   

 

1.4 Seorang apresiator harus memiliki bekal awal yaitu :  

1. Kepekaan emosi/perasaan  

2. Pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan dan 

kemanusiaan (filsafat, psikologi)  

3. Pemahaman tentang aspek kebahasaan.  

4. Pemahaman tentang unsur intrinsik karya sastra yang 

berhubungan dengan telaah teori sastra.  

 

1.5 Manfaat mengapresiasi karya sastra yaitu (1) menperluas 

wawasan, (2) memperhalus budi pekerti, dan (3) meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa.  
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F. Rangkuman  
Apresiasi adalah kegiatan menggauli karya sastra secara 

sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, 

kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap 

karya sastra. 

Kemampuan mengapresiasi dapat ditempuh dengan 

pendekatan secara langsung dan tidak langsung. Tahapan-tahapan di 

dalam mengapresiasi sastra yaitu tingkat menggemari, menikmati, 

mereaksi dan memproduksii.  

Seorang apresiator harus memiliki pengetahuan dan 

pengalaman tentang kehidupan,  aspek kebahasaan,  dan unsur 

intrinsik karya sastra.  

 

G. Latihan Soal  
1. Apa yang dimaksud dengan apresiasi ? 

2. Sebutkan pendekatan dalam mengapresiasi karya sastra 1 

3. Sebutkan tahapan-tahapan dalam apresiasi  sastra 1 

4. Sebutkan bekal awal seorang apresiator !  

5. Sebutkan manfaat mengapresiasi sastra ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  UNSUR-UNSUR PUISI DAN DRAMA 
 

A. Standar Kompetensi  
Memahami unsur-unsur prosa, puisi, dan drama.  

 
B. Kompetensi Dasar  

Menguasai unsur-unsur prosa, puisi, dan drama  

  
C. Indikator :  

1. Menjelaskan unsur-unsur prosa  

2. Menjelaskan unsur-unsur puisi  

3. Menjelaskan unsur-unsur drama  

 
D. Deskripsi  

Penyajian teori sastra yang mencakup unsur-unsur pembangun prosa, 

puisi dan drama.  

 
E. Uraian Materi  

2.1  Untuk dapat mengapresiasi prosa fiksi, Anda harus memahami 

hakikat, jenis dan unsur-unsur pembangun prosa fiksi.  

Prosa fiksi  merupakan karya imajinatif  yang menceritakan 

sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, atau sesuatu yang tidak 

terjadi sungguh-sungguh, sehingga  tidak perlu dicari 

kebenarannya dalam dunia nyata.  Sebagai karya imajinatif, prosa 

fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan 

kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Prosa fiksi menawarkan 

sebuah dunia yang dibangun melalui cerita, tokoh, peristiwa dan 

latar yang semuanya bersifat imajinatif. Namun demikian “dunia” 

dalam prosa filsi dibuat mirip dengan dunia nyata, sehingga 

tampak seperti betul-betul terjadi.  
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Menurut sejarah perkembangan, prosa fiksi dibagi menjadi dua, 

yaitu, prosa fiksi lama dan prosa fiksi baru.  

Termasuk prosa fiksi lama adalah dongeng, hikayat, cerita rakyat, 

fabel, legenda, dan mite. Prosa fiksi baru adalah cerpen, dan 

novel.  

 

2.2.  Unsur-unsur  pembangun prosa fiksi  

Prosa fiksi terdiri atas unsur bentuk dan isi. Unsur bentuk meliputi 

alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan  gaya  

penceritaan. Unsur isi meliputi tema dan amanat/nilai/pesan 

moral.  

UNSUR BENTUK  

a. Alur  

Alur adalah jalinan peristiwa secara beruntun dalam 

sebuah prosa fiksi yang memperhatikan hubungan sebab akibat 

sehingga cerita itu merupakan keseluruhan  yang padu, bulat, dan 

utuh.  

Tahapan dalam alur terdiri atas awal (tahap  perkenalan), tengah 

(pertikaian, konflik, klimaks) dan akhir (peleraian, selesaian). Ada 

alur lurus (awal cerita dikuti inti cerita dan penutup cerita), 

sedangkan alur sorot balik (peristiwa akhir lebih dulu, baru 

kemudian dikisahkan peristiwa sebelumnya).  

Dalam membentuk  alur, pengarang  mempertimbangkan kaidah-

kaidah yaitu masalah kemasukakalan (plausibility), kejutan 

(surprise) ketidaktentuan (suspense), dan padahan 

(foreshadowing) Plausibilitas menyaran pada pengertian suatu hal 

yang dapat dipercaya sesuai dengan logika cerita. Sifat   plausibel 

ini dapat dipercaya oleh pembaca. Kejutan atau surprise artinya 

jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-kejadian yang 

ditampilkan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan 

harapan pembaca.  
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Ketidaktentuan atau suspense bertujuan membangkitkan rasa 

ingin tahu dihati pembaca suspense menyaran pada  adanya 

harapan yang belum pasti pada pembaca terhadap akhir cerita.  

Foreshadowing merupakan penampilan peristiwa-peristiwa 

tertentu yang bersifat mendahului Foreshadowing dapat 

dipandang sebagai semacam pertanda akan terjadinya peristiwa 

atau konflik yang lebih besar atau serius. Misalnya firasat, mimpi 

(Nurgiyantoro 2002: 130 – 138).  

 Dalam alur juga sering terjadi lenturan/ digresi yaitu 

penyimpangan dari tema pokok sekedar untuk mempercantik 

cerita dengan unsur-unsur yang tidak langsung  berkaitan dengan 

tema. (Nurgiyantoro, 2002: 160).  

 

b. Tokoh dan Penokohan  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa 

atau berlakuan dalam cerita.  

Tokoh prosa fiksi ada dua yaitu (1) tokoh sentral atau 

tokoh utama, dan (2) tokoh peripheral atau tokoh bawahan. Untuk 

menentukan tokoh utam,a  

1. paling terlibat dengan tema  

2. paling banyak berhubungan dengan tokoh lain.  

3. paling banyak memerlukan waktu penceritaan  

Untuk mengenali watak tokoh-tokoh cerita ada dua cara 

yaitu secara langsung (analisis) artinya penulis menggambarkan 

watak tokoh secara langsung misalnya Tuti adalah gadis yang 

cantik, jujur, dan sabar, dan secara tidak langsung (dramatik) 

artinya penulis menggambarkan watak tokoh melalui apa yang 

diperbuatnya, ucapan-ucapannya, penggambaran fisik tokoh, 

tempat tinggal tokoh dan pandangan tokoh lain terhadap tokoh 

yang bersangkutan.  
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c. Latar  

Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan 

yang berkaitan dengan ruang, waktu dan suasana terjadinya 

peristiwa dalam cerita latar meliputi penggambaran (1) lokasi 

geografis, pemandangan, sampai rincian sebuah ruangan (2) 

waktu terjadinya peristiwa, sejarahnya musim terjadinya, dan (3) 

lingkungan agama, moral, intelektual, sosial para tokoh cerita. 

Dalam prosa fiksi, latar berfungsi menggarap alur, tema, dan 

tokoh.  

 

d. Sudut Pandang  

Sudut pandang merupakan cara memandang yang 

digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, 

tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. 

Sudut pandang ada dua yaitu sudut pandang orang pertama 

(pencerita Akuan) dan sudut pandang orang ketiga (Pencerita 

Diaan)  

 

e. Gaya dan Nada  

 Gaya merupakan cara pengungkapan seorang pengarang 

yang khas. Unsur-unsur yang membangun gaya seorang 

pengarang meliputi unsur leksikal (pilihan kata), unsur gramatikal 

(struktur  kalimat), dan sarana retorika (pencitraan, bahasa kias)  

Nada adalah suatu hal yang dapat terbaca dan terasakan melalui 

penyajian fakta cerita dan sarana sastra yang terpadu.  

UNSUR ISI  

a. Tema merupakan gagasan, ide, atau  pikiran utama yang 

mendasari  sebuah cerita. Tema adalah permasalahan yang 

merupakan  titik tolak pengarang dalam menyusun cerita dan 

sekaligus ingin dipecahkan penulis dalam karyanya.  
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b. Amanat/nilai/pesan moral  

Nilai-nilai yang terdapat dalam prosa fiksi disebut amanat. 

Penyampaian nilai-nilai dalam prosa fiksi dapat secara tersurat 

maupun tersirat. Jenis dan wujud pesan moral/nilai dapat 

mencakupi seluruh persoalan hidup dan kehidupan yang 

meliputi hubungan antara manusia dan dirinya sendiri, dengan 

masyarakat dan lingkungannya, serta dengan Tuhan.  

 

2.3  Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran 

dan perasaan penyair secara imajinatif dan  disusun dengan 

mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengkonsentrasian struktur fisik dan batinnya. 

Puisi dibedakan menjadi puisi transparan/diaphan dan puisi 

prismatis. Puisi transparan tidak banyak menggunakan simbol-

simbol dan kata kias, sehingga mudah dipahami. Puisi  prismatis 

adalah puisi yang sarat dengan kata kias, simbol, perlambang. 

 

2.4  Unsur-unsur Pembangun Puisi  

a. Bunyi  

Unsur  bunyi bersifat estetis yaitu untuk mendapatkan 

keindahan dan tenaga ekspresif. Fungsi bunyi dalam puisi adalah 

(1) sebagai hiasan, erat hubungannya dengan lagu, irama, (2) 

mem,perdalam ucapan, (3) menimbulkan rasa dan, (4) 

menimbulkan suasana khusus.  

Kombinasi bunyi yang merdu disebut euphony, 

menimbulkan suasana gembira, bahagia. Kombinasi bunyi yang 

tidak merdu disebut cacophony, memperkuat suasana kacau, 

menakutkan.  

 

 



 

 

5-9 Apresiasi Sastra Indonesia

b. Rima  

Rima adalah bunyi-bunyi yang berulang, baik dalam larik 

puisi maupun dalam akhir larik. Termasuk di sini adalah asonansi, 

aliterasi, rima akhir, rima sempurna.  

 

c. Diksi  

Diksi atau pilihan kata digunakan untuk (1) mendapatkan 

kepuitisan dan nilai estetis, (2)  mengkspresikan pengalaman/visi 

secara padat dan intens.  

Pilihan kata yang tepat, padat, kaya akan nuansa makna 

dan suasana, mampu mengembangkan dan mempengaruhiimaji 

pembaca.  

d. Nada dan suasana puisi  

Nada adalah cara yang digunakan penyair dalam 

mengumpulkan perasaan dan pengalamannya dalam puisi. 

Suasana adalah sikap penyair terhadap apa yang diungkapkan 

dalam puisi. Nada dan suasana saling berhubungan misalnya : 

nada religius menimbulkan suasana khusuk. 

 

 e. Tipografi  

Tipografi dapat diartikan tata wajah, susunan tulisan, 

fungsinya memanfaatkan bentuk visual untuk memberikan makna 

tambahan.  

 

f. Bahasa Kiasan/Figuratif  

Fungsi bahasa kiasan adalah (1) menimbulkan kesegaran, 

hidup, kejelasan gambaran angan dan untuk menarik perhatian, 

(2) mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal 

lain, supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik dan hidup.  

Termasuk bahasa kiasan adalah simile, metafora, personifikasi, 

dan metonimia.  
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g. Pengimajian/Citraan  

Pengimajian adalah gambaran angan dalam puisi yang 

berupa kata/susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman sensoris (penglihatan, pendengaran, dan perasaan).  

Imaji penglihatan (serupa dara dibalik tirai), imaji 

pendengaran (gemerancing genta rebana), imaji perabaan (cubit 

biar sakit), imaji penciuman (udara berbau tembaga), dan imaji 

pencecapan (rasa pahit di mulut) 

 

h. Gaya bahasa dan sarana retorika  

Gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi 

karena perasaan yang timbul/hidup dan hati penyair, yang 

menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca.  

Sarana retorika adalah sarana kepuitisan yang berupa 

muslihat pikiran. Termasuk sarana retorika adalah pleonasme, 

hiperbola, paralelisme.  

 

i.  Tema dan Amanat  

Tema adalah gagasan/pokok, sedangkan amanat adalah 

pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca, 

misalnya tema Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Keadilan 

Sosial.  

 

2.5  Drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan 

kehidupan dengan mengemukakan tikaian atau konflik dan emosi 

lewat lakunan dan dialog, dan lainnya yang dirancang untuk 

pementasan di panggung (Panuti Sudjiman).  

 

Hakikat drama adalah  tikaian atau konflik  
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2.6  Unsur-unsur Drama  

a. Tema dan amanat  

b. Penokohan (karakterisasi, perwatakan)  

Penokohan adalah proses penampilan tokoh sebagai 

pembaca peran watak tokoh dalam suatu pementasan lakon.. 

Watak tokoh terungkap  melalui tindakan atau lakuan, ujaran, 

pikiran, perasaan, penampilan fisik, dan apa yang dipikirkan, 

dirasakan tentang dirinya atau diri orang lain.  

Ada empat jenis tokoh peran watak yaitu :  

1. Tokoh protagonis (peran utama, pusat cerita)  

2. Tokoh Antagonis (peran lawan, musuh protagonis)  

3. Tokoh Tritagonis (Peran penengah, pelerai)  

4. Tokoh Peran pembantu 

 
c. Alur  

Struktur umum yang membentuk alur dramatik sebuah lakon 

adalah:  

- pengenalan/eksposisi (exposition)  

- perumitan/penggawatan (cimplication)  

- klimaks/puncak (climak)  

- peleraian/selesaian (resolution)  

- pemecahan/kesudahan (conclusion)  

 

Struktur Piramidal (tegangan dramatic menurut Freytag)  

 

Climax 

Complication        Resolution    

 

 

 

Exposition        Conclusion  
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Boen S. Oemarjati dalam “Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia” 

menyimpulkan alur dramatik dalam struktur lakon : tahapan awal, tengah, 

klimaks dan akhir terjadinya perubahan. Secara tradisional alur lakon 

terdiri atas tiga tahapan yaitu tahapan awal, tahap tengah dan tahap akhir 

lakon.  

Teknik pengaluran ada dua jenis yaitu :  

1. Sorot balik, ditinjau balik (flashback), ialah bentuk teknik pengaluran 

mundur. Pengungkapan peristiwa berjalan surat ke peristiwa-peristiwa 

yang terjadi sebelumnya.  

2. Tarik balik  (backtracking), ialah bentuk pengaluran patah, yaitu 

penyisipan alur  bawahan ke dalam alur utama. Biasanya alur 

bawahan yang disisipkan itu berupa  peristiwa yang secara kronologis 

terjadi sebelumnya. 

Beda sorot balik dan tarik balik yaitu jiwa sorot balik mengubah alur 

cerita berdasarkan urutan yang sebaliknya, maka dalam tarik balik 

tidak perlu mengubah urutan alur, alur utama tetap.  

 

d. Latar (Setting) 

Latar (setting) dalam arti yang lengkap meliputi aspek  ruang dan 

waktu terjadinya peristiwa, serta aspek suasana.  

1. Aspek  ruang  

 Aspek ruang menggambarkan tempat terjadinya peristiwa 

dalam lakon  

2. Aspek waktu  

 Aspek waktu ada dua yaitu waktu cerita dan waktu 

penceritaan (narrative-time)  

3. Aspek suasana  

Aspek suasana perlu dipertimbangkan dalam menganalisis 

lakon, lebih-lebih jenis lakon  bentuk wayang yang ada 

kaitannya dengan kepercayaan.  



 

 

5-13 Apresiasi Sastra Indonesia

 

e. Tikaian atau Konflik  

Hakikat lakon sebagai drama baca yang lebih dikenali lewat 

struktur dramatik adalah tikaian (konflik). Hakikat lakon sebagai 

drama pentas yang lebih dikenal lewat tekstur  dan gesture 

tingkahan atau aspek teatrikal yang lain, adalah dialog dan gerak.  

 

f. Cakapan  

Cakapan berarti omongan atau bicaraan. Beberapa jenis cakapan 

ialah :  

a. dialog : cakapan antara dua orang tokoh atau lebih  

b. monolog : cakapan yang terjadi dalam diri tokoh itu sendiri.  

Monolog ada tiga macam :  

1) monolog : berbciara hal-hal  yang lampau 

2) sampingan (aside) : berbicara yang ditujukan kepada 

penonton  

3) solilokui : berbicara hal-hal yang akan datang  

 

 

Cakapan 

Dialog         Monolog  

  

  

     Solilokui  monolog  sampingan    

 

 
F. Rangkuman  

Unsur-unsur  prosa fiksi adalah meliputi unsur bentuk yaitu alur, tokoh 

dan penokohan, latar, sudut pandang dan gaya penceritaan, dan unsur 

isi meliputi  tema dan amanat/nilai/pesan moral.  



 

 

5-14 Apresiasi Sastra Indonesia 

Unsur-unsur pembangun puisi adalah bunyi, rima, diksi, nada dan 

suasana puisi, tipografi, bahasa kiasan/figurative, pengimajian/citraan, 

gaya bahasa dan sarana retorika, serta tema dan amanat.  

Unsur-unsur drama adalah tema dan amanat, penokohan, alur, latar, 

tikaian/konflik, dan cakapan.  

 

G. Latihan/Soal 
1. Sebutkan unsur-unsur prosa fiksi  

2. Sebutkan unsur-unsur puisi  

3. Sebutkan unsur-unsur drama 

4. Jelaskan hakikat drama  

5. Bagaimana cara menentukan tokoh utama ?  

 

 

 



BAB III  MENGAPRESIASI PROSA, PUISI, DAN DRAMA 
 
STANDAR KOMPETENSI  

Mengapresiasi prosa, puisi, dan drama  

 

KOMPETENSI DASAR  

Mengapresiasi prosa, puisi, dan drama  

 

INDIKATOR  

1. Mengapresiasi prosa/novel berdasarkan unsur bentuk dan isi  

2. Mengapresiasi puisi berdasarkan unsur-unsurnya  

3. Mengapresiasi drama berdasarkan unsur-unsurnya.  

 

DESKRIPSI  

Penyajian mengapresiasi prosa/novel, puisi, dan drama berdasarkan 

unsur-unsurnya, sehingga dapat menikmati dan menghargai karya sastra.  

 

URAIAN MATERI  

3.1 Apresiasi prosa (Novel) berjudul “Pelabuhan Hati “ Karya Titis 
Basino.  
 Novel “Pelabuhan Hati” mengisahkan sebuah keluarga yaitu Ir. 

Ramelan beserta istrinya  Rani dan keempat anak mereka Raja, Nora, 

Rima, dan Preli. Pada awal pernikahan, hidup mereka serba kekurangan 

tetapi bahagia. Setelah Ramelan mendapat pekerjaan dan proyek, hidup 

mereka berkecukupan. Perubahan ini membuat Rani menjadi cerewet dan 

selalu ingin mengatur. Hal ini membuat  Ramelan menjadi pendiam dan 

selingkuh dengan gadis lain bernama Laksmi yang tidak lain adalah 

langganan menjahit Rani.  

 Ketika Rani mengetahui, ia marah dan minta cerai  karena tidak 

mau dimadu. Untuk menopang hidupnya Rani membuka tempas kos dan 

menerima jahitan. Kehidupan Rani membaik walau tanpa suami, 
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Perkawinan Ramelan dan Laksmi tidak membuahkan anak. Ramelan 

kesepian dan ingin kembali pada Rani, tetapi Rani menolak-Ramelan 

jatuh sakit dan akhirnya meninggal di pangkuan Rani.  

 Rani sebagai tokoh utama memiliki sikap yang keras, tegas, dan 

mandiri. Ia percaya bahwa wanita  bukan makhluk yang lemah. Ia selalu 

berusaha, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya walaupun tidak 

tergantung pada laki-laki. Sebagai wanita sekaligus istri ia juga menyadari 

kelemahan yaitu cerewet dan suka mengatur, sehingga suaminya 

berpaling pada gadis lain.  

“Ramelan selalu mengiyakan tuntutanku. Dia kini tambah pendiam, dan 

aku bertambah cerewet.  

“Dia tidak peduli soal-soal kecil. Dia tidak cerewet. Yang dimaksud 

Laksmi. Cerewet, itulah cela yang tidak disukai laki-laki. Memang 

membosankan berdekatan dengan perempuan nyinyir dan sok tahu 

urusan laki-laki dan aku tidak menyadari selama ini.  

Ramelan adalah seorang laki-laki atau suami yang baik pendiam, tidak 

pernah mencela atau menegur. Dia sangat menyayangi keluarga, istri dan 

anak-anaknya.  

“Aku ingin kembali ke rumah ini” Aku perlu berkumpul dengan anak-anak. 

Walaupun sudah bercerai, Ramelan masih peduli terhadap istrinya.  

“Suratnya selalu menyatakan ingin menemuiku. 

“Ini uang, bubarkan  semua yang ada di sini.  

Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju  dimulai dari 

kehidupan  awal Ramelan dan Rani sampai punya empat anak, kemudian 

bercerai setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama sepuluh 

tahun. Peristiwa berlanjut dengan pernikahan Ramelan dan Laksmi  yang 

tidak bahagia karena tidak punya anak, Ramelan merasa kesepian, 

kemudian jatuh sakit dan meninggal.  

 Novel ini berlatar di kota Jakarta, yaitu di rumah Rani, di rumah 

sakit Jayasan Kristen Jakarta, Rumah Sakit Petamburan, rumah Laksmi di 

Mampang.  
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 Sudut pandang yang digunakan adalah sudut  pandang orang 

pertama.  

“Aku sibuk mengatur rumah baruku. 

“Aku inginkan ada kolam ikan 

“Aku terpana. Dian dan aku  mengawasi mereka berdua  

“Aku membaca surat yasin.  

Adapun tema novel “Pelabuhan hati” ini adalah  

“Ketegaran seorang wanita dalam menghadapi cobaan hidup”  

“Amanat yang ingin disampaikan pengarang adalah bahwa wanita 

sebenarnya  bukan makhluk  yang lemah. Wanita bisa tegar, kuat, mandiri 

dan tidak selalu tergantung pada laki-laki.  

 

 Apresiasi Puisi “Dari seorang guru kepada murid-muridnya”,  
karya Hartoyo Andangjaya.  

Dari seorang guru kepada murid-muridnya 

Apakah yang kupunya, anak-anakku  

Selain buku-buku dan sedikit Ilmu  

Sumber pengabdian kepadamu  

Kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku  

Aku takut, anak-anakku  

Kursi-kursi tua yang di sana  

dan meja  tulis sederhana  

dan jendela-jendela  yang tak pernah diganti lainnya  

Semua padamu akan bercerita  

Tentang hidupku di rumah tangga  

Ah, tentang ini tak pernah aku bercerita  

Depan kelas, sedang menatap wajah-wajahmu remaja  

- Horizon yang selalu biru bagiku –  

Karena  kutahu, anak-anakku  

Engkau terlalu muda  

Engkau terlalu bersih dari dosa  
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Untukmengenal ini semua.  

 Puisi ini menceritakan tentang kehidupan guru sekitar tahun 60 an 

yang serba kekurangan. Kekayaan yang dimiliki hanyalah buku-buku dan 

sedikit ilmu sebagai sumber pengabdian kepada murid-muridnya. Dia 

malu seandainya ada murid yang berkunjung ke rumahnya, karena rumah 

dan perabotannya jelek dan kuno.  

 Tetapi semua kesederhanaan dan kekurangannya ini tidak pernah 

diceritakan kepada murid-muridnya bahkan ia juga tidak pernah 

mengeluh. Justru ia selalu berdoa agar murid-muridnya sukses dan tidak 

mengalami nasib jelek seperti dirinya.  

 Puisi ini termasuk puisi transparan, karena bahasa yang digunakan  

mudah dipahami. Kata-kata yang dipilih adalah kata-kata sehari-hari, dan 

tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.  

 Unsur bunyi berperan penting dalam puisi ini untuk memperdalam 

ucapan  dan menimbulkan rasa suasana khusus, seperti  pada bait 

pertama dan kedua. Bunyi u, a, mendominasi bait pertama. Dalam puisi ini 

terdapat imaji penglihatan.  

- Kursi-kursi tua, meja tulis  sederhana, jendela yang tak pernah diganti 

kainnya.  

- Sedang menatap wajah-wajahmu remaja.  

Bahasa kias terdapat pada horizon yang selalu biru bagiku  

Tema puisi adalah nasib guru yang masih memprehatinkan.  

Amanat yang disampaikan pengarang adalah walaupun hidup serba 

kekurangan, guru tidak pernah mengeluh dan tetap selalu mengabdikan 

dirinya untuk murid-muridnya.  

 
3.3. Apresiasi drama berjudul “Ayah Dua Laki-laki”.  
 Drama ini menceritakan sebuah keluarga petani yang miskin dan 

sederhana. Ayah memiliki dua orang anak laki-laki yang peranginya 

sangat berbeda. Sakri anak sulungnya merasa tidak puas dengan 
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kehidupan yang serba kekurangan itu. Seperti remaja lainnya, dia mau 

sekolah kalau dibelikan sepeda motor.  Dia malu memakai sepeda.  

 Sebaliknya Bandar, adiknya, mau menerima kenyataan. Ia selalu 

membantu ayahnya di rumah. Di samping bersekolah, ia juga bekerja  

menjadi tukang parker pada malam hari.  

 Latar terjadi pada pagu hari sekitar pukul 10, ketika ayah pulang 

dari sawah sampai di rumahnya yang sangat sederhana.  

…………….ia menuang air kendi, kemudian duduk di kursi kayu butut 

…………. 

 Alur yang digunakan adalah alur lurus, peristiwa dimulai ketika ayah 

tiba di rumah sepulang dari sawah. Dia menanyakan keberadaan  Sakri 

kepada Bandar yang pada waktu itu  sedang menyiapkan makanan 

sebelum berangkat ke sekolah siang hari. Sakri sudah tiga hari  tidak 

sekolah karena menuntut dibelikan motor. Klimaks terjadi pada waktu 

Ayah tahu dan terjadi konfllik.  

……. Ooo ngambek tho. Apa kalau tidak pakai  motor tidak bisa pintar ? 

Lalu tidak lulus?  

………. Jadi Bapak tidak mau membelikan motor ?  

Si Ayah pergi meninggalkan Sakri.  

Ayah adalah sosok yang  baik, berpikir sederhana, selalu memperhatikan 

anak-anaknya, sayang, dan adil.  

- “Kamu sudah makan ? “ apa  kakakmu sudah pulang sekolah?”  

-  Ya, hati-hati. Kerja parkir pada malam hari banyak resiko” 

Bandar adalah anak yang berbakti pada orang tua, baik, selalu berusaha 

keras, dan   pekerja keras.  

- “Bapak mau makan ? aku masak kacang panjang, sambel pete, dan 

tempe goreng.  

Sakri adalah anak yang malas, ingin  hidup senang dan suka menuntut. 

- Pak lesu rasanya, aku tidak bisa, aku ada kegiatan ekstra di sekolah 

- “Aku mau sekolah tetapi aku perlu motor”  
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Tema drama ini adalah untuk mencapai suatu cita-cita, hendaklah dengan 

usaha dan kerja keras.  

Sedangkan amanat yang ingin disampaikan seorang anak harus berbakti 

kepada orang tua. Anak laki-laki harus bertanggungjawab dengan 

hidupnya.  

 

Rangkuman  
Di dalam mengapresiasi prosa/novel “Pelabuhan Hati: dikemukakan 

bahwa tokoh utama wanita yaitu Rani memiliki sikap yang keras, tegas, 

mandiri dan tidak tergantung pada laki-laki di dalam menghidupi 

keluarganya.  

Puisi “Dari seorang guru kepada murid-muridnya menampilkan nasib guru 

yang serba kekurangan. Tetapi tidak pernah mengeluh dan selalu 

mengabdikan dirinya bagi murid-muridnya.  

Drama “Ayah Dua Laki-laki” mengungkapkan  kehidupan petani yang 

sederhana, dengan dua anaknya yang berbeda perangai. Diharapkan si 

anak selalu berbakti bekerja keras untuk mencapai cita-cita.  

 

Latihan/Soal  
1. Analisislah cerpen berjudul “Kejetit” karya Putu Wijaya berdasarkan 

unsur bentuk  dan isi (terlampir).  

2. Analisislah puisi berjudul “Bilung Grundelan” karya Linus Suryadi  

berdasarkan unsur-unsurnya (terlampir)  

3. Analisislah drama berjudul “Pengejaran” karya Emil Sanossa 

berdasarkan  unsur-unsurnya (terlampir).  
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BILUNG GRUNDELAN 
 

Waduh, nasib awak jadi wong cilik Dapat dapukan apa pun tetap kojur 

Kes ini digencet ke sana dipepet Tak ada yang enak kecuali tidur 

 

Ngalor ngidul harus pakai seragam Alhamdudilah!, …. Negeri pacak baris 

Dasi kupu-kupu pun jatah pembagian  

 

Tidak rapi batin ya rapi badan Hem batik katok tamatek, lumatan Pakaian 

seragam kecemplung comberan Astagafirullah! Tegog congklang  

 

Dasar sial, nyengklah sepeda kejeglog Beras kupon 6 bulan di gundah 

tumpah Lha bagaimana, ayam saja ogah nothol Ini karyawan dapat 

bagianm wah susah !  

 

       Linus Suryadi AG  

       Tugu, 1986  
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KEJETIT 
 
Nyonya Marta kejetit. Tangan kirinya  kejetit karena berdesak-desakan 

dengan beberapa orang yang ingin lebih dulu  mendapat formulir 

pendaftaran, sebuah kursus bahasa. Peluhnya bercucuran. Ia mundur ke 

tempat yang agak lega, sambil  memperhatikan kerumunan orang yang 

terus berdesak-desakan. Ia menyesal sekali, mengapa tidak minta 

suaminya untuk mengurus formulir itu, Dengan perasaan dongkol ia lihat 

papan pengumuman, bahwa kesempatan telah ditutup  hari itu.  

 Sambil terhimpit oleh rasa tidak puas, nyonya Marta kembali ke 

mobilnya. Sebuah Honda Accord yang dicat dengan warna  perak. Tetapi 

waktu ia hendak membuka pintu, terasa ada yang tidak beres pada 

tangan kirinya. Hal tersebut makin jelas lagi, tatkala ia mencoba menarik 

perseneleng. Nyonya Marta jadi cemas. Ia amat-amati lengannya. Lalu ia 

lihat ada semacam noda yang biru di atas kulitnya yang cantik. Waktu ia 

menyentuhnya, terasa amat nyeri.  

Untuk beberapa  lama nyonya Martha berpikir-pikir, apakah ia 

masih dapat memegang stir atau tidak. Akhirnya, ia putuskan untuk 

mencobanya. Tetapi baru beberapa  meter, sebuah  bus  dari belakang 

hampir saja melabraknya. Nyonya  Marta terlambat mengoper gigi. Lalu 

mobil melintang di tengah jalan, sehingga menjadi umpatan banyak orang. 

Di sana nyonya Marta tahu, bahwa tangannya tidak berfungsi 

sebagaimana layaknya lagi. Refleknya telah terganggu. Dan ia 

mempunyai resiko besar, kalau masih terus hendak mencobanya.  

Setelah berhasil membawa mobilnya ke pinggir jalan, nyonya Marta 

memutuskan untuk meninggalkan mobilnya. Ia mencoba memutar otak 

bagaimana caranya untuk mendapat telpon memberitahukan keadaan 

kepada suaminya. Waktu ia melongok ke sana-kemari, kalau ada sebuah 

restoran yang punya telepon, seorang polisi menghampirinya.  

“Selamat siang, bu,” kata polisi itu sambil mengangguk, Nyonya 

Marta cepat  mengerti bahwa ia sudah melanggar peraturan, karena  tak 
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jauh dari sana , terlihat tanda lalu lintas dengan leter: “S”. Nyonya Marta 

membalas anggukan itu dengan sopan lalu minta maaf.  

“Maaf ya pak, saya tahu tidak boleh stop di sini. Tetapi tangan saya 

dapat kecelakaan, saya tidak bisa pegang stir. Bapak bisa menolong?” 

Polisi itu tidak seperti banyak polisi yang diceritakan oleh orang-

orang selama ini. Ia seorang penolong. Ia tersenyum. Ia memegang 

tangan nyonya Marta. Dilihatnya noda biru itu. Ia menggelengkan 

kepalanya. Nyonya Marta cepat menerangkan dengan panjang lebar, 

bagaimana kecelakaan itu terjadi. Tetapi  setelah bicara  panjang, ia 

sendiri  sangsi apa sebenarnya yang mengakibatkan noda itu. Kebentur 

tembok, siku orang, atau memang sudah cidera sejak ia belum datang 

untuk mengambil formulir.  

Nyonya Marta tiba-tiba pucat. Suaranya gemetar.  

“Nyonya tidak apa-apa?” Tanya polisi itu cemas.  

Nyonya itu tampak semakin pucat. Ia ingin bicara tapi suaranya 

tidak kedengaran. Polisi itu mengambil inisiatip, memegang tangannya. 

Baru nyonya Marta  sadar bahwa ia sedang berada di tengah jalan.  

“Kepala saya pusing.”  

Polisi membantu nyonya Marta pergi ke pinggir. Kemudian 

ditolongnya juga untuk membawa mobil tersebut, parkir di tempat yang 

diperkenankan untuk parkir. Waktu ia mengembalikan  kunci mobil, 

nyonya Marta belum juga kelihatan bertambah baik. Akhirnya polisi itu 

menganjurkan agar nyonya Marta mengambil taxi saja untuk pulang ke 

rumah.  

Nyonya Marta tidak mengambil taxi. Ia pergi ke sebuah restoran 

Padang. Di sana ada telepon. Kringggg, dibelnya suaminya yang sedang 

kerja di kantor. Ia bicara dengan suara terengah-engah. Ada sesuatu yang 

sedang menekannya. Sementara pak polisi dengan agak cemas 

meninggalkan restoran itu, sambil berkali-kali menoleh, takut kalau nyonya 

yang cantik dan harum bukan main itu, jatuh di depan telepon.  
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Hallo papa,” kata nyonya Martha, “Saya kira saya sedang gawat 

sekarang. Kau harus membawa saya ke dokter sore ini. Harus. Kalau 

tidak bisa terlambat. 

Ia bicara panjang lebar. Kira-kira setengah jam.  

Seperempat jam berikutnya, nyonya Martha tampak menunggu 

suaminya sambil menghadapi segelas soda susu. Tangannya sudah 

terbalut rapi dengan perban yang didapatkan did epan restoran. Ia 

mengembuskan asap rokok sambil merenungi tangannya. Pikirannya 

sangat jauh melantir. Bahkan ketika suaminya tampak di depan restoran, 

memanggilnya dengan cemas, nyonya Martha seperti tidak melihatnya. Ia 

baru sadar tatkala suaminya mendekat, menciumi pipinya dan 

mengatakan, “Kenapa tanganmu sayang?”  

Nyonya Martha meminta suaminya untuk menemani  pulang. Ia 

merasa takut. Takut sekali. Takut yang tiba-tiba  dan tidak diketahui apa 

sebabnya.  

“Papa, saya takut sekali. Temani saya hari ini.”  

Suaminya  mula-mula menolak.  

“Sayang, pekerjaan banyak sekali. Saya harus ada di situ”.  

Nyonya Marta bertambah pucat. Waktu ia hendak minum,  gelas itu 

terlepas dari genggamannya, isinya tumpah di meja. Suaminya jadi 

kelabakan. Ia mulai yakin istrinya dalam keadaan yang gawat. Waktu ia 

memegang pundak istrinya, nyonya Marta mengeluh dalam, sambil 

menunjuk tangan kirinya.  

“Sakit sekali.”  

Suaminya  mencoba merawat istrinya dengan sebaik-baiknya.  

“Kita ke dokter saja sekarang?”  

“Nanti sore saja. Kalau bukan dokter Jim saya tidak mau.”  

Suaminya mengangguk. Lalu lelaki itu pinjam telepon. Ia minta 

sambung ke kantornya. Begitu terdengar suara menyahut, ia meminta 

nama wakilnya..  Tetapi rupanya wakilnya tidak ada di tempat. Ia minta 
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nama seseorang yang  lain. Juga tak ada, karena orang itu sedang 

makan. Tuan Marta jadi marah.  

“Ini  tidak becus! Kalian semuanya tidak bisa kerja sekarang ! Gaji 

sudah naik, fasilitas dikasih, tapi kerja makin brengsek. Kumpulkan semua 

orang untuk rapat besok! Saya ada urusan penting sekarang. Istri saya 

dapat kanker. Suruh Bowo telepon ke rumah kalau sudah datang. Jangan  

ngelayap terus!”  

Ia membanting telepon dengan kasar. Tapi waktu kembali ke 

tempat istrinya, wajah menjadi manis dan penuh dengan pengerian. 

Istrinya  berkata dengan suara yang lirih.  

“Kalau papa banyak kerjakan, biar saya pulang pakai taxi saja, 

cuman tolong urus mobil.”  

Tuan Marta menggeleng. Ia tidak menjawab. Ia membisikkan kata-

kata yang menghibur di telinga istrinya, lalu menuntun istrinya keluar. 

Wanita itu bergantung dan mengeluh kesakitan.  

“Saya takut saya dapat kanker,” ujarnya.  

Tuan Marta pura-pura tidak mendengar.  

Sore hari, mereka berdua tampak di depan kamar praktek dokter 

Jim. Jim adalah dokter yang sangat tersohor. Mobil-mobil berderet 

sepanjang seratus  meter di depan rumah tempatnya buka praktek. Ada 

beberapa orang dokter di sekitar itu, tetapi semua  orang ingin dijamah 

dokter Jim.  

Nyonya Marta tampak  bertambah lesu. Tangan kirinya sudah 

dibalut dengan kain dan digantungkan ke leher. Sementara suaminya 

terus menjaga  di sisinya, seperti menjaga bayi yang sakit. Mereka 

terpaksa menunggu berjam-jam karena semua yang ada di sana adalah 

orang-orang penting. Semuanya punya hak untuk didahulukan. Nyonya 

Marta mengeluh dalam. Sementara suaminya sudah kehilangan bujukan. 

Akhirnya ia pura-pura mencari koran,  supaya dapat sebentar menghindar. 

Waktu ditinggalkan, seorang nyonya tua langsung duduk di sisi 

nyonya Marta. Tangannya kelihatan bengkak. Tetapi meskipun sakitnya 
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jelas parah, mukanya tampak gembira-gembira saja. Ia malah banyak 

omong.  

“Sakit apa dik?” Tanya menanyai nyonya Marta.  

Nyonya Marta menunjuk tangannya.  

“Kejetit”.  

“O, kasihan.”  

Orang itu berusaha  hendak memegang tangan nyonya Marta. 

Nyonya Marta mengaduh. Orang itu cepat-cepat minta maaf.  Lalu tanpa 

ditanya ia menerangkan sejarah bengkak tangannya sendiri.  

“Ini mula-mulanya cuma gatal.” Ujaran sambil  mencoba mengajak 

nyonya Marta beramah-tamah, “Saya terus garuk-garuk. Akhirnya makin 

besar-makin besar saja. Saya kesal, lalu  saya bawa saja ke dokter. 

Dokter sudah main suntik terus. Hampir seratus kali saya disuntik, dik, tapi 

bukannya tampak kecil, malah mulai berair. Akhirnya dironsen. Pindah 

dokter lagi. Disuntik lagi. Tiba-tiba saja kempis. Saya sudah seneng. Tapi 

baru sebentar seneng saya salah makan, ini gede lagi. Susah jadinya 

tidak bisa apa-apa!”  

Nyonya Marta mengangguk.  

“Dikasih obat apa?”  

Orang itu menggeleng.  

“Lalu bagaimana?”  

Orang itu mengangkat bahunya 

“Dokter hanya mau lihat hasil ronsen”. Ia memperlihatkan gambar 

tangannya. “Mungkin sekali akan dipotong.”  

Nyonya Marta terkesima. 

“Apa?”  

“Dipotong.” 

Nyonya Marta memandangi mata orang itu. Tapi wanita separuh 

umur itu tampak tenang saja.  

“Dipotong? Dipotong bener? Tidak takut?”  

Orang itu mengejapkan matanya tidak peduli.  
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“Takutnya sudah lama lewat. Sekarang saya sudah membiasakan 

hidup pakai satu tangan.”  

Kemudian ia menoleh ke samping. Rupanya ada kawannya. 

Mereka bertegur-tegur. Lalu wanita itu kembali lagi mengulangi ceritanya.  

“Mula-mula ini cuma gatal …. “ 

Nyonya Marta melengoskan mukanya. Ia bergidik. Lalu  dirabanya 

tangan kirinya. Ia tambah bergidik. Pori-pori kulitnya meremang. Ia tidak 

bisa membayangkan bagaimana kalau tangannya sendiri yang dipotong. 

Dipijit-pijitnya tangan itu. Rasanya tidak begitu sakit lagi seperti kemarin. 

Nyonya Marta menoleh ke kanan. Ada seorang  gadis menatap 

padanya. Kepalanya diperban. Anak gadis itu mungkin masih berusia 

sekitar 10 tahun. Dengan bebatan kepala yang menunjukkan luka-luka 

yang gawat, ia kelihatan sangat menderita. Nyonya Marta tersenyum 

kepadanya. Tetapi anak itu diam saja. Ia hanya memandangi nyonya 

Marta. Memandangi rambut nyonya Marta  yang disanggul dengan megah 

dan indah. Merasa dikagumi,  nyonya Marta mendadak merasa badannya 

sehat. Anak itu dilambainya.  

“Sakit apa dik?” 

Anak itu menundukkan kepala 

“Kenapa sampai begitu?”  

Anak itu terdiam. Tetapi  kemudian seorang ibu yang mengantarkan 

memberikan penjelasan.  

“Kepalanya terbakar”.  

“Terbakar bagaimana?”  

“Biasa, anak-anak. Main-main iseng. Ada anak tetangga yang 

memyiram  bensin ke rambutnya sambil  melempar api. Hampir saja ia 

tidak tertolong. Seluruh rambutnya habis dan kepalanya luka-luka. 

Mungkin tidak akan bisa tumbuh lagi. Pada hal ….” 

Ibu itu tiba-tiba berhenti bicara, karena anak itu menangis. Rupanya 

dengan tidak sadar ia telah melukai  perasaan cucuknya. Nyonya Marta 

menghirup nafas dalam-dalam. Ia merasa tiba-tiba  berada di sebuah 
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tempat  yang asing. Apalagi ketika ia melayangkan pandangan ke depan. 

Di situ dilihatnya seorang wanita dipapah masuk dengan kaki yang dibalut 

oleh gips. Tetapi wanita itu masih sempat tersenyum-senyum kepada 

orang-orang di sekitarnya.  

Wangi tubuh nyonya Marta tiba-tiba tidak dapat mengalahkan bau 

obat yang mengendap di dalam kamar praktek – sebagaimana umumnya 

kamar-kamar praktek. Ia mengeluarkan parfum dari tasnya. Lalu 

menuangkan ke atas sapu tangan dan membasahi sedikit ujung 

hidungnya. Setelah itu selesai dikerjakan ia baru sadar, bahwa tangannya 

tidak sakit lagi. Ia pegang tangan itu dengan heran. Ia mencoba 

menggerak-gerakkannya. Ternyata tidak apa-apa. Waktu ia mencoba 

hendak memukul-mukulkannya, beberapa orang menoleh, sehingga ia 

mengurungkan niatnya.  

Waktu suaminya kemudian muncul, nomor urutnya kebetulan  

sedang disebut. Tuan Marta langsung datang hendak  menggamit  istrinya 

masuk. Tapi nyonya Martha berdiri dengan sigap. Gembira. Bercahaya. 

Berdarah. Ia menghampiri petugas yang  mengurus nomor urut itu, minta 

maaf. Lalu berjalan pergi.  Suaminya bengong. Tetapi kemudian 

membuntuti dari belakang.  

Di dalam mobil nyonya Marta melepaskan ikatan perban 

tangannya. Tangan yang cantik itu sedikitpun tidak kurang dari  

sebelumnya. Tidak ada noda biru lagi. Segalanya beres. Suaminya 

memandang  tangan istrinya dengan heran.  

“Katanya sakit kanker?”  

Muka nyonya Marta bersemu merah. Lalu ia mengecup pipi 

suaminya. Mobil dihentikan di depan restoran Cina. Sejumlah  ayam 

panggang dan kue yang enak-enak dibungkus. Lalu mereka berdua 

pulang ke rumah.  

Tetapi di dekat rumah, nyonya Marta tertegun. Beberapa buah 

mobil berderet. Mobil-mobil bawahan suaminya. Tuan Martapun terkejut. 

Sudah pasti di rumah mereka menunggu banyak orang. Tuan Marta 
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melambatkan jalan mobilnya. Lalu tiba-tiba nyonya Marta meminta 

suaminya memutar stir. Dengan terheran-heran tuan Marta memenuhi 

permintaan itu.  

“Tetapi itu anak buahku di kantor.” 

Istrinya memberi isyarat supaya diam. Di tempat yang agak sepi ia 

minta mobil dihentikan. Sesudah itu ia mengulurkan perban yang tadi 

mengikat tangannya.  

“Ikat lagi pap.” 

Tuan Marta heran.  

“Ikat bagi dong cepet!”  

Suaminta tak bertanya lagi. Mengikat tangan itu. Waktu mobil 

kemudian meluncur kembali, nyonya Marta tampak bersandar dengan 

lesu. Tangannya dibalut dan terikat keleher. Mobil berhenti di depan 

rumah. Lalu bawahan suaminya  beserta istri-istri mereka pada keluar 

rumah menyongsong. Tuan Marta memapah istrinya yang “sakit”. 

Sementara yang menyambut mengumpar simpati seakan-akan ingin 

membagi  kesakitan nyonya Marta. Istri-istri bawahan tuan Marta saling 

berlomba mengelu-elukan. Semuanya ingin menolong lebih banyak.  

Tuan Marta hanya tersenyum simpul. Waktu masuk ke dalam 

rumah ia kaget. Ada beberapa buah kiriman buket bunga. Beberapa 

kaleng biscuit. Beberapa keranjang buah. Bahkan ada  juga bungkusan 

besar berisi TV berwarna. Semua digantungi kartu nama menuliskan doa 

agar nyonya Marta cepat sehat kembali. 

Sejak  waktu itu, nyonya Marta sering kejetit. 

     Jakarta, 3 Pebruari 1979  
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Drama Satu Babak “Pengejaran ( Karya : Emil Sanossa)  
 

Para Pelaku:  

Maskun Sanjaya atau Herman  : Politikus, oportunis, tidak punya rasa  

       Nasionalisme  

Mardilah     : Istri Maskun Sanjaya, bekas kekasih  

       Masduki  

Masduki     : Pejuang veteran yang cacat  

Suhita     : Anak Mardilah  

Saiko      : Pengawal Pribadi, Tukang Pukul  

       Maskun Sanjaya  

     Karya : Emil Sanossa 

 

Sebuah ruang tamu yang cukup mewah, di sebelah kanan tampak 

sebuah sofa, dua kursi, dan sebuah meja yang berhias jambangan bunga 

di atasnya. Agak ke belakang menempel ke dinding tampak  sebuah rak 

buku yang hampir penuh berisi jajaran buku. Di sebelah  kiri ada sebuah 

kenap dengan sebuah telepon di atasnya. Di belakang sofa itu berdiri 

sebuah lampu baca. Seorang perempuan separuh baya tampak sedang 

duduk di sofa. Tangannya masih memegang sebuah buku, namun 

pandangannya tampak lesu dan hampa tertuju jauh ke depan. 

Seorang  laki-laki, suaminya mengibas-ngibaskan sapu tangan 

karena kegerahan, menuju ke sebuah kursi. Belum sampai ia duduk, 

istrinya bangkit menuju ke jendela, sambil melirik suaminya yang 

kegerahan.  

Mardilah  : Gerah, Pak ?  

Maskun  : Tidak  (Kata Maskun kaku dan tidak berperasaan)  

Mardilah  : Dibuka ya jendelanya, biar sedikit segar?  

Maskun  : Tidak! Jangan! (Tetap kaku  dan tidak berperasaan)  

Mardilah  : Terlalu sesak hawanya kalau ditutup  
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Maskun : (Bangkit dan berbicara dengan garang) Mardilah! Jangan 

kataku ! Kembali kau! (Dengan hati pedih perempuan itu menuruti perintah 

suaminya lalu duduk kembali di sofa. Kemudian, keduanya terdiam 

beberapa saat. Maskun Sanja lalu duduk di kursi, mengusap-usap 

rambutnya, sementara istrinya dengan lesu memandangi tingkah laku 

suaminya).  

Mardilah : Mengapa Pak ? Ada apa ? Kau akhir-akhir ini cepat sekali 

marah.  

Maskun  : Mardilah! Aku tidak suka berbicara dengan engkau!  

Mardilah  : (Manatap Maskun sesaat, kemudian bangkit seraya 

menghelas bapa) Baiklah, Pak. (Ia bergeral akan masuk kedalam).  

Maskun  : Tunggu dulu !  

Mardilah  : Ya? 

Maskun  : Kau mesti peringatkan Suhita! Anak itu kian hari kian 

menjadi liar!  

Mardilah  : Ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh 

karena katanya kau marahi lagi.  

(Menghampiri suaminya) Sudah selayaknya kalau kau berdamai dengan 

dia.  

Maskun  : Dia yang harus berdamai dengan aku (Terdiam sejenak) 

Anak itu seperti bukan anakku ….  

Mardilah : (Meniti wajah suaminya, ada sesuatu yang menekan dan 

membuat mereka terdiam beberapa saat. Mardikah duduk tertunduk).  

Mengapa kau berperasaan demikian>  

Maskun : (Beriri menghela napa) Tak tahu aku. Mulut anak itu  semakin 

berbau racun. Barusan tadi dia berkata, rumah ini rumah penjara. Dan 

akulah kepala penjaranya.  

(Pandangan mata Maskun Sanjaya mendakwakan tuduhan kepada 

istrinya.Mardilah terkejut takut menerima tatap mata suaminya. 

Perempuan itu duduk dengan tangan gemetar, berpegang pada lengan 

kursi).  
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Mardilah  : (Cemas dan takut)  

Adakah sesuatu yang salah, engkau tidak tenteram. Adakah yang salah?  

Maskun : Aku bukan seorang yang lemah! Aku kuat! Kalau kau bisa 

melarang Suhita  bercampur gaul dengan kawan-kawannya yang sok tahu 

politik itu, nah, baru tidak ada yang salah.  

Mardilah : Tapi itupun bisa menguntungkan kedudukanmu, bukan?  

Dengan  aktifnya Suhita di kesatuan aksi, gengsimu bisa naik di 

mata umum. Saat ini justru lagi memuja-muja perjuangan para mahasiswa  

itu. Kau bisa lepas dari sorotan dan gugatan. Coba! Apakah tidak 

demikian menurut pendapatmu?  

Maskun : Kau tidak punya wibawa !  

(Maskun masuk meninggalkan istrinya yang gundah karena 

pekertinya. Kemudian, seperti didorong oleh keinginan yang mendesak, 

tiba-tiba perempuan itu bangkit ke meja tulis. Ia mengambil kertas dan 

menulis dengan cepat. Sementara itu, Suhita, anak perempuannya, 

mencangklong tas, siap akan pergi).  

Suhita  : Maaf, Bu, aku makan duluan.  

Mardilah : (Menatap anaknya, cemas) 

 Kau akan pergi lagi 

Suhita  : Pertemuan itu belum selesai. Aku pulang untuk 

sembahyang dan makan saja. Ibu menulis apa?  

Mardilah : (Mardilah dengan diam memasukkan surat yang ditulisnya ke 

dalam amplop. Dengan ujung bibirnya amplop itu direkatkannya. Setelah 

itu, diberikan kepada anaknya).  

Ini penting Suhita. Sampaikan surat ini kepada alamat yang tercantum di 

situ. Sampaikan saja. Sungguh! Kau jangan bicara apa-apa dengannya. 

Kepada  orangnya. Kau mengerti?  

Suhita  : Baiklah. Tampaknya penting betul, ya? Tentu akan 

kusampaikan. Ada yang lain lagi?  

Mardilah: (Sejenak diam. Kemudian seperti mendapat pikiran yang baru, 

dipeluknya pundak Suhita dan dibimbingnya ke kursi).  
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Duduklah Suhita. Ibu ingin bertanya kepadamu.  

Suhita : Soal apa, Bu?  

Mardilah  : Suhita … Bagaimana perasaanmu terhadap bapakmu?  

Suhita  : Kenapa, Bu?  

Maskun : Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin tahu perasaanmu 

kepadanya.  

Suhita  : Biasa  

Mardilah : Tapi mengapa  tadi berkata kepada bapakmu, bahwa 

rumah ini adalah  penjara. Dan bapakmu adalah kepala penjaranya? 

Mengapa Suhita? Cukup berasalankah kata-katamu itu? 

Suhita    : Karena ayah selalu bertindak keras. Selalu main perintah 

saja.  

Mardilah  : Hanya itu? Tidak ada yang lain?  

(Suhita terdiam)  

Ayolah anakku! Kau harus jujur kepada  ibumu sendiri. Tidak karena yang 

lain bukan, anakku?  

Suhita  : Tidak  

Mardilah  : Tetapi, dengan kata-katamu itu! Mengapa kau katakana 

penjara, dan bukan yang lain?  

Suhita : Itu hanya perumpamaan saja, Bu!  

 

Mardilah  : Mengapa engkau memilih perumpamaan “penjara”. Kok 

tidak memilih yang lain? Lagi pula mengapa kau suka maun 

perumpamaan segala? Coba jawab Suhita! 

Suhita : Oh, anakmu hanya merasa kebetulan saja memilih perumpamaan 

itu, Bu. Ibu. Ada apa? Mengapa Ibu keberatan aku memakai 

perumpamaan itu?  

Mardilah : (Menatap anaknya dengan diam)  

Baiklah (Berdiri)  

Kau tidak setuju bapakmu diangkat jadi Walikota. Bukan begitu Suhita?  
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Suhita  : Oh, maksudku … maksudku, masih banyak calon yang 

lebih baik dari ayah.  

Mardilah  ; Suhita! Apakah bapakmu tidak cukup baik?  

Suhita  : Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud melukai hatimu 

Mardilah : Mengapa engkau memusuhi bapakmu sendiri, Suhita?  

Suhita  : Aku tidak memusuhi ayah, Bu. Ibu tentu maklum sendiri, 

bukan. Kita pada saat-saat seperti ini membutuhkan seorang pemimpin 

yang jujur, yang itikadnya baik dan mau berkorban demi kepentingan 

rakyat dan menjalankan kewajiban di segala bidang tanpa pamrih.  

Mardilah  : (Duduk)  

Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur, bukan pemimpin  yang 

sempurna itikadnya untuk membela rakyat? Kalau bapakmu bukan 

pemimpin yang sempurna dan baik, orang  tidak akan mau menyerahkan 

pimpinan partai kepadanya, Suhita.  

Suhita : Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-

pembohongan, Ibu. Soal itu engkau bisa merenungkannya sendiri. Tapi  

bukan aku berhak menentukan apa yang layak aku perbuat? Bukankah 

aku berhak untuk tidak menyukai seseorang termasuk ayahku sendiri 

kalau orang itu nyata-nyata ….  

Mardilah : (Menukas dengan tajam)  

Suhita ! Dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu?  

Suhita : Dari hati nuraniku, Ibu.  

Mardilah : (Sengit)  

Hati nuranimu? Tidak mungkin! Hati nuranimu akan membisikkan kasih 

kodrati seorang anak kepada orang tuanya! Tidak mungkin  dari hati 

nuranimu! (Suaranya merendah peduli tekanan) Suhita  berterus-

teranglah engkau. Adakah  seseorang yang dating padamu dan 

menceritakan sesuatu yang buruk, yang membuat engkau tiba-tiba jadi 

berubah sifat dan pandanganmu? Terus-teranglah, anakku. Jawablah 

Suhita.  

Suhita : (Suhita tidak menjawab. Ia menundukkan mukanya).  
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Mardilah  : Adakah seseorangdatang padamu?  

(Suhita tidak menjawab. Mardilah menghampirinya dengan pasti)  

Seorang laki-laki bukan, Suhita. Bertangan satu, cacat, pucat, terpincang-

pincang dengan tongkatnya.  

Suhita  : (Tersentak, undur setapak dengan cemas)  

 Ibu, dari mana Ibu tahu? Dari mana?  

Mardilah : (Menghela  napas panjang)  

Bayangan masa lampau anakku. Masa lampau yang kini menudingkan 

telunjuknya ke muka itu semua. Yang akan mengadili kita semua. Engkau 

sadarlah. Suhita anakku, bahwa bapakmu dalam bahaya akan jatuh, akan 

hina-dina di mata zaman kini!  

Suhita  : Ibu? 

Mardilah  : Kau tahu anakku. Laki-laki yang datang kepadamu itu 

adalah setan, iblis yang akan melahap kebahagiaan keluargamu! Yang 

akan menghancurkannya!  

Suhita  : Tidak! Bukan ! Ibu keliru! Dia bukan iblis. Dia orang jahat.  

Mardilah  : Dari mana kau tahu bahwa ia bukan orang jahat? Dari 

mana kau tahu, Suhita? 

Suhita : Matanya menatap aku dengan kasih yang tulus, lembut, dan 

ikhlas. Belum pernah kuterima tatapan yang demikian lembut, bahkan dari 

ayahku sendiri.  

(Mengatur napas)  

Aku ingat pagi itu, kurang-lebih sebulan yang lalu, orang itu datang 

kepadaku di sekolah. “Engkaukah Suhita?” Tanyanya. Tubuhnya  yang 

tidak sempurna, tangannya yang tinggal sebelah dan yang sebelah lagi 

menopang tongkatnya – kekurangan pada tubuhnya itu seperti  tidak ada 

jika aku melihat matanya – pada sinar matanya. Mata penderitaan yang 

meluluhkan kemanjaanku sebagai putera orang terhormat dan 

berkecukupan. Dia hanya menatapku. “Jangan  takut”! Katanya lagi. Aku 

hanya  sisa dari masa lampau. Bayangan  buruk yang pernah kau lihat 

pada generasi tua. Tetapi juga yang terbaik dari sisa patriotisme yang kini 
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telah jadi pudar. Kemudian, dijabatnya tanganku erat-erat seperti tidak 

akan dilepaskannya lagi “Terima kasih”, katanya. Aku melihat matanya 

berkaca-kaca. Terima kasih anakku. Telah kulihat kau turun di jalan-jalan 

seperti kami dulu, juga menyerukan tuntutan seperti yang kami serukan, 

memperjuangkan kembali apa yang kami perjuangkan dulu. Menyerahkan 

nyawamu seperti kami menyerahkan nyawa kami. Terima kasih anakku, 

engkau telah menghidupkan jiwa kami ke dalam jiwamu.”  

 (matanya nanar, suaranya menggeletar karena terharu).  
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BAB I 
KONSEP MEDIA PEMBELAJARAN 

 

• Standar Kompetensi    
 Memahami konsep media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

• Kompetensi Dasar  
 Menguasai konsep media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

• Indikator Pencapaian Kompetensi   
1. Memahami konsep media pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

2. Menghubungkan antara materi, media, dan sumber pembelajaran. 
 

• Hakikat Media Pembelajaran 
Dalam pembahasan tentang pengertian istilah, Anda pertama-

tama diajak untuk memahami pengertian materi dan media 

pembelajaran pada umumnya. Hal ini dilakukan karena konsep dasar 

materi dan media dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar materi dan media pada 

umumnya itu. Kedua, dalam bahan pelatihan ini Anda diajak untuk 

membahas materi dan media secara bersamaan karena memang 

konsep dasar di antara keduanya tidak selalu dapat dipisahkan. Pada 

saat tertentu konsep dasar kedua istilah itu dapat dipisahkan, tetapi 

pada saat yang lain konsep dasar kedua istilah itu tidak dapat 

dipisahkan. Bahkan, ada satu lagi istilah yang erat kaitannya dengan 

materi dan media ini, yaitu sumber bahan. Itulah sebabnya dalam 

perencanaan pembelajaran ketiga istilah itu sering disatukan. Kalau 

Anda mengamati dalam GBPP kurikulum berbasis kompetensi tentang 
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materi pokok, tampak juga bahwa ketiga istilah ini tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini dapat dilihat pada ulasan berikut. 

Dalam kompetensi dasar membaca memindai ensiklopedi/buku 

telepon, misalnya, materi pokoknya adalah ensiklopedi dan buku 

telepon. Pertanyaannya sekarang adalah ensiklopedi dan buku telepon 

itu materi, media,  ataukah sumber? Bukankah materi dalam 

pembelajaran itu adalah teks yang ada dalam ensiklopedi dan buku 

telepon itu? Bukankah medianya berupa OHP yang digunakan untuk 

memperbesar teks dalam rangka memberi contoh model membaca 

memindai atau tabel yang berisi kata dan istilah yang harus dicari 

dengan membaca memindai itu beserta isian kunci penemuannya? 

Bukankah media dalam pembelajaran itu berupa “hadiah” yang akan 

diberikan kepada siswa atau kelompok siswa yang dapat menemukan 

kata atau istilah yang dicari terlebih dahulu? Bukankah ensiklopedi dan 

buku telepon itu merupakan sumber materi?  

Contoh lain dapat Anda lihat dalam kompetensi dasar membaca 

pemahaman dan mengevaluasi buku yang berisi ilmu pengetahuan 

populer dengan materi pokok buku ilmu pengetahuan populer. 

Bukankah buku ilmu pengetahuan populer itu merupakan sumber 

bahan/materi? Bukankah materinya adalah teks yang ada dalam buku 

ilmu pengetahuan populer itu? Bukankah medianya berupa tabel yang 

kita buat untuk menuliskan ciri pembeda antara buku ilmiah populer 

dan buku ilmiah atau buku populer yang lain? Hal ini ternyata berbeda 

dengan, misalnya, mata pelajaran Biologi. Untuk kompetensi dasar 

siswa mampu menjelaskan anatomi tumbuhan paku, misalnya, materi 

pokoknya adalah anatomi tumbuhan paku. Sementara itu, sumber 

materinya adalah buku paket atau buku-buku lain yang berisi ulasan 

tentang tumbuhan paku dan medianya adalah contoh tumbuhan paku 

atau gambar tumbuhan paku.  

Tidak dapat dipisahkannya antara materi, media, dan sumber 

juga dapat dilihat pada pengertian dan klasifikasi media pembelajaran 
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berikut itu. Dalam Dictionary of Education dikemukakan bahwa 

instructional media is devices and other materials which present a 

complete body of information and are largely self-suporting rather than 

supplementary in the teaching-learning process. Media pembelajaran 

adalah alat atau materi lain yang menyajikan bentuk informasi secara 

lengkap dan dapat menunjang proses belajar mengajar. Ruseffendi 

(1982) menyatakan bahwa media pendidikan adalah perangkat lunak 

(software) dan atau perangkat keras (hardware) yang berfungsi 

sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Sementara itu, Brown, dkk. 

(1977) membuat klasifikasi media pembelajaran yang sangat lengkap 

yang mencakup sarana belajar (equipment for learning), sarana 

pendidikan untuk belajar (educational media for learning), dan fasilitas 

belajar (facilities for learning). Sarana belajar mencakup tape recorder, 

radio, OHP, video player, televisi, laboratorium elektronik, telepon, 

kamera, dan lain-lain. Sarana pendidikan untuk belajar mencakup buku 

teks, buku penunjang, ensiklopedi, majalah, surat kabar, kliping, 

program TV, program radio, gambar dan lukisan, peta, globe, poster, 

kartun, boneka, papan panel, papan tulis, dan lain-lain. Fasilitas belajar 

mencakup gedung, kelas, ruang diskusi, laboratorium, studio, 

perpustakaan, tempat bermain, dan lain-lain.  

Meskipun dari pengertian dan klasifikasi di atas tampak bahwa 

pengertian materi, media, dan sumber bahan sulit dipisahkan, tetapi 

rambu-rambu pertanyaan berikut kiranya dapat digunakan untuk 

memperjelas perbedaan konsep ketiganya. Pertama, apa yang Anda 

ajarkan? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat Anda masukkan 

dalam kategori materi pembelajaran. Kedua, dari mana materi 

pembelajaran itu Anda dapatkan? Jawaban terhadap pertanyaan ini 

dapat Anda masukkan dalam kategori sumber bahan atau sumber 

materi. Ketiga, dengan alat bantu apa Anda mengajarkan materi itu? 

Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat Anda masukkan dalam 
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kategori media pembelajaran. Untuk memperjelas perbedaan konsep 

ketiganya dapat Anda ikuti uraian berikut ini.  

Ketika Anda akan mengajar dengan kompetensi dasar 

membaca cepat 250 kata per menit, gunakan ketiga pertanyaan 

tersebut. Pertama, apa yang Anda ajarkan? Jawabannya adalah teks 

bacaan. Dengan demikian, teks bacaan dalam pembelajaran Anda ini 

adalah materi pembelajaran. Kedua, dari mana teks bacaan tersebut 

Anda peroleh? Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah dari surat 

kabar Kompas, dari buku paket, dari majalah Intisari, dan lain-lain. 

Dengan demikian, surat kabar Kompas, buku paket, majalah Intisari, 

dan lain-lain merupakan sumber bahan atau sumber materi. Dengan 

alat apa Anda mengajarkan materi tersebut agar siswa memiliki 

kompetensi dasar itu? Mungkin jawabannya adalah arloji atau stop 

watch dan tabel isian yang berisi nama siswa, jumlah kata, dan lama 

waktu membaca. Dalam hal ini, arloji, stop watch, dan tabel isian 

tersebut dapat Anda kategorikan sebagai media pembelajaran. 

Ketika Anda akan mengajar dengan kompetensi dasar 

mendengarkan dan memahami berita dari radio/televisi, gunakan 

ketiga pertanyaan tersebut. Pertama, apa yang Anda ajarkan? 

Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah teks berita. Dengan 

demikian, teks berita dalam pembelajaran Anda ini dapat Anda 

kategorikan sebagai materi pembelajaran. Kedua, dari mana teks 

berita tersebut Anda peroleh? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah 

dari radio atau dari TV. Dengan demikian, radio dan TV merupakan 

sumber bahan atau sumber materi. Dengan alat apa Anda 

mengajarkan materi tersebut agar siswa memiliki kompetensi dasar 

itu? Mungkin jawabannya adalah dengan tape recorder karena teks 

berita itu Anda bawa ke kelas dalam bentuk rekaman dan akan Anda 

perdengarkan kepada siswa dengan tape recorder. Pada contoh ini, 

tape recorder merupakan media pembelajaran. 
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Berdasar uraian di atas, menurut Bovee (Ena, 2004:2), media 

adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka media pembelajaran adalah alat bantu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. 

Hamalik (1996:46) mengemukakan pemakaian media pembelajaran 

dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Penggunanaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keaktifan pembelajaran dan 

penyampaian pesan dari isi pembelajaran. Sementara itu Gagne dan 

Briggs (1995:74) secara implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri antara lain: buku, 

tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.  
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BAB II 
KRITERIA MEDIA PEMBELAJARAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 
 

• Standar Kompetensi    
Memahami kriteria media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

• Kompetensi Dasar  
 Menguasai kriteria pemilihan media pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

 

• Indikator Pencapaian Kompetensi   
menjelaskan kriteria media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

• Kriteria Pemilihan dan Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia 

Media pembelajaran pada dasarnya merupakan semua alat bantu 

yang dimanfaatkan guru dalam rangka mempermudah pembelajaran. 

Apabila Anda akan mengadakan pembelajaran agar siswa Anda 

mempunyai kompetensi dalam menyimak wacana tertentu, media 

pembelajaran Anda dapat berupa kaset rekaman tentang wacana itu dan 

tape recorder. Wacana dalam kaset rekaman itu merupakan materi 

pembelajaran, sedangkan kaset rekaman dan tape recorder merupakan 

media pembelajaran.  

Media dalam pembelajaran bahasa dan sastra dapat pula berupa 

gambar-gambar, diagram, wacana “model”, dan lain-lain yang dapat Anda 

gunakan untuk mengajarkan wacana dalam rangka melatih, melatih, dan 

melatih siswa dalam menggunakan bahasa. Dengan berbagai latihan itu, 
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diharapkan siswa memiliki kompetensi tertentu dalam berbahasa dan 

bersastra dengan berbagai variasinya.  

Dalam pembelajaran bahasa dan sastra, media pembelajaran 

Anda dapat pula berupa objek yang menjadi pijakan pembelajaran. 

Misalnya, ketika Anda akan membelajarkan wacana tulis agar siswa Anda 

memiliki kompetensi dasar mampu mengarang, media pembelajaran 

Anda dapat berupa tumbuhan, binatang, benda-benda, dan atau gambar-

gambar tentang  bunga, binatang, atau benda-benda itu. Apabila Anda 

ingin melatih siswa untuk membuat karangan tentang bunga mawar, 

misalnya, media yang Anda gunakan dapat berupa tumbuhan bunga 

mawar dan atau gambar bunga mawar. Di samping itu, media lain yang 

dapat Anda gunakan dapat juga berupa diagram atau tabel kosong yang 

harus diisi siswa setelah mengamati tumbuhan dan atau gambar bunga 

mawar itu. Oleh karena itu, proses pembelajarannya dapat Anda lakukan, 

misalnya, pertama-tama siswa Anda ajak untuk mambaca “wacana 

model”, kedua siswa Anda ajak mengamati bunga mawar dan atau 

gambar bunga mawar, lalu siswa disuruh membuat karangan seperti 

model dengan objek yang berupa bunga mawar.  Media yang berupa 

diagram dan atau tabel kosong di atas digunakan untuk membantu siswa 

dalam menuliskan hasil pengamatan terhadap bungan mawar, misalnya 

bentuk bunga, warna bunga, ukuran bunga, bentuk daun, warna daun, 

ukuran daun, bentuk batang, warna batang, ukuran batang, dan 

seterusnya. Hasil pengamatan itulah yang dituangkan siswa dalam 

karangannya nanti. Namun, sebelum dituangkan dalam karangan siswa, 

hasil pengamatan itu dituangkan dulu dalam tabel atau diagram agar 

siswa mudah memahaminya dan mudah menuangkannya dalam 

karangan. 

Berkaitan dengan media pembelajaran itu, berikut dikemukakan 

beberapa prinsip yang dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan untuk 

memilih dan menentukan media pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 
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(1) Tujuan 
 Media  yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran 

(sesuai dengan indikator). Masalah tujuan ini adalah kriteria yang paling 

utama, sedangkan lainnya merupakan kelengkapannya dari kelengkapan 

dari kriteria itu. Misalnya, bila tujuan pembelajaran itu agar siswa dapat 

melafalkan ucapan kata-kata, maka media yang tepat adalah media 

audio (radio, tape recorder). 

 

(2) Fungsional 
Salah satu aspek yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih 

dan menentukan penggunaan media pembelajaran adalah 

kefungsionalan media tersebut. Media pembelajaran yang baik adalah 

media pembelajaran yang benar-benar memiliki fungsi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan benar-benar berfungsi untuk menunjang 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang Anda 

gunakan bukan sekadar sebagai pelengkap proses pembelajaran, tetapi 

benar-benar merangsang siswa untuk berlatih, berlatih, dan berlatih 

berbahasa dan bersastra. Dengan media itu, siswa Anda berlatih 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan berbagai 

variasinya, baik dalam sastra maupun non-sastra sesuai dengan fokus 

pembelajaran saat itu. 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut ini, 

(a) Untuk menghindari kesalahpahaman antara pengajar dan siswa. 

Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah komunikasi. Di 

dalam komunikasi sering terjadi penyimpangan-penyimpangan 

sehingga komunikasi menjadi tidak efektif dan efefisien. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalistis, ketidaksiapan 

siswa, kurangnya minat dan gairah siswa, dsb. 

(b) Media sebagai penyaji stimulus (informasi, sikap, dan lain-lain) dan 

untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 
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(c) Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa karena pengalaman mereka berbeda-beda.  

(d) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar konkret, dan 

realitas. 

(e) Media dapat membangkitkan motivasi dan minat baru.  

 

(3) Tersedia 
 Pertimbangan lain dalam pemilihan dan penentuan media 

pembelajaran adalah ketersediaan media itu. Artinya, pada saat Anda 

perlukan dalam pembelajaran, media itu sudah tersedia atau sudah siap 

pakai. Misalnya, ketika Anda akan melatih siswa agar siswa Anda 

memiliki kompetensi dalam menyimak berita dan Anda memutuskan 

untuk menggunakan media pembelajaran yang berupa kaset rekaman 

berita dan tape recorder, dan kaset rekaman berita dan tape recorder itu 

benar-benar tersedia. Seandainya materi dan media itu tidak tersedia, 

kaset rekaman berita dan tape recorder itu dapat Anda upayakan 

sehingga pada saat Anda memerlukan media itu,semuanya sudah 

tersedia. Jika ternyata di sekolah Anda, kaset rekaman berita, tape 

recorder, beserta perangkat pendukungnya (misalnya listrik) tidak 

tersedia, maka kaset rekaman dan tape recorder itu bukan media 

pembelajaran yang tepat Anda gunakan saat itu.  

Apabila hal di atas terjadi, Anda perlu memikirkan media 

pembelajaran lain yang dapat Anda gunakan dalam pembelajaran 

menyimak berita. Misalnya, Anda dapat saja menggunakan wacana yang 

berupa teks bacaan. Bentuk pembelajarannya dapat berupa Anda 

bacakan teks itu dan siswa diminta untuk menyimaknya. Yang perlu 

Anda perhatikan adalah hakikat kompetensi berbahasa yang harus 

dimiliki siswa. Misalnya, menyimak adalah kegiatan berbahasa lisan. 

Dengan demikian, apabila siswa Anda minta untuk menyimak wacana 

yang Anda bacakan, berarti bahwa Anda sudah melatih siswa untuk 

menyimak. Tetapi, kalau wacana yang berupa teks bacaan itu Anda 
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berikan kepada siswa, proses pembelajaran itu bergeser menjadi melatih 

siswa untuk membaca. Hanya saja, pembelajaran menyimak secara 

langsung seperti ini tentu juga memiliki kelemahan. Di antara kelemahan 

itu adalah (1) kualitas suara guru yang membacakan wacana itu belum 

tentu ideal, (2) penerapan unsur suprasegmental dalam pembacaan itu 

belum tentu tepat, (3) memungkinkan terjadinya gangguan aspek non-

linguistik lain pada saat guru membacakan wacana itu, dan (4) pada saat 

membacakan wacana, guru kurang dapat berkonsentrasi untuk 

memperhatikan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Sementara itu, kelebihannya adalah Anda memperoleh kepastian bahwa 

pembelajaran menyimak dengan cara ini dapat Anda lakukan karena 

sangat mudah dilaksanakan. 

 

(4) Murah 
Media pembelajaran yang Anda gunakan untuk melatih siswa 

berbahasa dan bersastra tidak harus yang mahal. Pada dasarnya segala 

sesuatu yang ada di lingkungan siswa, di lingkungan sekolah, dan di 

lingkungan Anda dapat Anda gunakan untuk media pembelajaran 

bahasa dan sastra. Misalnya, pada saat tertentu Anda membeli surat 

kabar. Dalam surat kabar itu ada berita, ada iklan, ada surat pembaca, 

dan lain-lain. Koran yang Anda beli itu dapat Anda gunakan sebagai 

media pembelajaran. Di sekolah Anda terdapat taman atau pohon besar 

dengan berbagai jenisnya. Taman dan berbagai pohon besar di sekolah 

Anda itu dapat Anda gunakan sebagai media pembelajaran. Bahkan, 

Anda dapat meminjam alat peraga mata pelajaran yang lain, misalnya 

IPA, untuk Anda gunakan sebagai media pembelajaran bahasa. Hal ini 

dapat dipahami karena membicarakan tentang apa pun melibatkan 

kemahiran berbahasa dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, Anda 

tidak perlu memikirkan media pembelajaran yang mahal yang memang 

tidak dapat Anda dapatkan di sekolah Anda. Bungkus obat, bungkus roti, 
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bungkus makanan, slogan di sekolah, dan lain-lain dapat pula Anda 

manfaatkan sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra. 

 

(5) Menarik 
Pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemilihan 

dan penentuan media pembelajaran adalah tingkat kemenarikan. Artinya, 

media pembelajaran yang Anda gunakan dalam pembelajaran Anda 

adalah media yang menarik bagi siswa sehingga siswa termotivasi untuk 

terlibat dalam proses pembelajaran Anda secara lebih inten. Untuk dapat 

memilih dan menentukan media pembelajaran yang menarik, setidaknya 

Anda perlu mempertimbangkan (1) kesesuaian media itu dengan 

kebutuhan siswa, (2) kesesuaian media pembelajaran itu dengan dunia 

siswa, (3) baru, (4) menantang, dan (5) variatif. 

 

(6) Ketepatgunaan  
Jika materi yang dipelajari adalah bagian-bagian yang terpenting 

dari suatu benda, maka gambar mati seperti bagan chart atau slide dapat 

digunakan. Sedangkan jika yang dipelajari adalah aspek-aspek yang 

menyangkut gerak, maka media film atau video lebih tepat. 

 

(7) Keadaan siswa 
  Sebuah program media tidak mungkin cocok untuk tujuan tertentu. 

Akan tetapi, jika tingkat kerumitan serta kosakata yang digunakan lebih 

tinggi di atas kemampuan siswa maka media tersebut tidak dapat dipilih. 

Di samping kemampuan dan kesiapan siswa yang akan menggunakan 

media tersebut, besar kecilnya kelompok juga mempengaruhi 

penggunaan media. 

 

(8) Mutu Teknis 
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  Seandainya ada media yang cocok untuk tujuan pembelajaran 

tetapi ternyata tidak lengkap atau terputus-putus, maka media itu tidak 

dapat digunakan karena mutu teknisnya tidak memenuhi syarat. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 
PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN  
 
 

• Standar Kompetensi    
Menerapkan pemilihan dan pengembangan media pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

• Kompetensi Dasar  
Menjelaskan pemilihan dan pengembangan media pembelajaran 

Bahasa dan  Sastra Indonesia 

 

• Indikator Pencapaian Kompetensi   
Memilih dan mengembangkan media pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

 

• Pemilihan dan Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia 

Hamalik (1996:46) mengemukakan pemakaian media 

pembelajaran dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi 

terhadap siswa. Penggunanaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keaktifan pembelajaran 

dan penyampaian pesan dari isi pembelajaran. Sementara itu Gagne 

dan Briggs (1995:74) secara implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri antara lain buku, 
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tape recorder, kaset, video, camera, vidio recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.  

Menurut jenisnya, media terdiri atas media audio (dengar), 

media visual (pandang), media audio-visual (pandang-dengar), media 

grafis, media transparansi, media proyeksi, dan media berprograma. 

Media-media itu sangat membantu tugas pengajar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Namun 

kendalanya, tidak semua media yang sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran tersedia. Oleh karena itu, seorang pengajar harus bisa 

merencanakan dan membuat media sendiri. Ada dua jenis media yang 

sederhana tetapi sangat efektif penggunaannya yaitu media grafis dan 

media transparansi. 

 
A.  Pembuatan Media Grafis dalam Pembelajaran Bahasa 

  Media grafis sering disebut media visual dasar, meliputi Papan 

Flanel, Papan Buletin, Flip Chart, Poster, Grafik, Kartun dan Komik. 

Dalam program ini hanya diberikan satu ilustrasi pembuatan media 

grafik yaitu flip chart, karena flip chart paling mudah pembuatannya 

dan paling sering digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Dalam mendesain media grafis, harus diperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: (1) kesederhanaan, (2) kesatuan, (3) 

penekanan, dan (4) keseimbangan. 

 
1.  Kesederhanaan 

Bahan untuk media grafis 

harus ringkas, sederhana 

dan dibatasi pada hal-hal 

yang penting, jelas dan 

mudah dipahami, tulisan 
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cukup tebal dan mudah 

dibaca. 

 

 

 

 

2.  Kesatuan 
Yang dimaksud dengan 

kesatuan adalah jalinan yang 

harmonis antara bagian-bagian 

visual dalam kesatuan 

fungsinya secara keseluruhan. 

Jalinan antarbagian ini dapat 

dinyatakan dengan batas yang 

bertumpangan, dengan 

menggunakan petunjuk seperti 

anak panah, garis, bentuk, 

warna, tekstur dan ruangan. 

 

3.  Penekanan 
Dalam media grafis, diperlukan 

penekanan pada bagian tertentu 

untuk dijadikan pusat perhatian. 

Penekanan itu dapat dilakukan 

dalam berbagai cara, misalnya 

dengan cara memperbesar, 

memperjelas, memberi warna 

atau ruang pada bagian tertentu. 

 

4.  Keseimbangan 
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Ada dua macam 

keseimbangan, yaitu formal 

dan informal. Desain 

keseimbangan formal apabila 

ada suatu poros yang 

membagi visual secara 

simetris. Keseimbangan 

formal memberikan kesan 

statis. Hal ini sering 

digunakan dalam mendesain 

caption dan judul. Desain 

keseimbangan informal 

adalah yang tidak simetris. 

Hal ini dapat memberi kesan 

dinamis dan biasanya 

mempunyai daya tarik yang 

kuat. Unsur lain yang perlu 

diperhatikan adalah garis, 

warna, tekstur, dan ruang. 

 

a. Garis 
Dalam media grafis 

sebuah garis dapat 

menghubungkan unsur-

unsur dan membimbing 

yang melihatnya kepada 

suatu unsur tertentu. 

 

b. Bentuk  
Suatu bentuk yang aneh 

akan membangkitkan 
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perhatian khusus 

kepada yang 

divisualisasikan. 

 

c. Warna 
Untuk kebanyakan visual, 

warna merupakan unsur 

tambahan yang penting. 

Hal ini harus digunakan 

hati-hati sekali. Usahakan 

agar warna tidak terlalu 

banyak dan berbaur satu 

dengan yang lain. 

Usahakan batas warna 

dengan jelas. Pergunakan 

dua atau tiga warna saja 

untuk suatu visual. 

 
d. Tekstur 

Tekstur adalah visual yang 

dapat bertindak sebagai 

pengganti perasaan yang 

menyentuh dan dalam 

banyak hal dapat 

digunakan sebagai 

pengganti warna, untuk 

memberikan penekanan, 

pemisahan atau untuk 

meningkatkan kesatuan. 

 

e. Ruang 



 

 

6-18 Media Pembelajaran 

Ruang terbuka di 

sekeliling unsur visual 

dan akan mencegah 

perasaan terlalu 

berdesakan  tatalah 

ruang yang digunakan 

dengan cermat agar 

unsur-unsur dalam 

desain jadi efektif. 
 

 Selanjutnya bagaimana teknik atau cara pembuatan flip chart 

yang mempertimbangkan prinsip-prinsip media grafis, ikutilah ilustrasi 

berikut ini. 

 

 

 

 B.  Pembuatan Flip Chart 
Flip chart biasanya 

berupa gambar di atas 

sehelai kertas yang tidak 

mudah sobek. Hal tersebut 

sering digunakan untuk 

memberikan judul-judul untuk 

suatu diskusi atau membuat 

daftar prosedur yang 

berurutan. Untuk di 

laboratorium flip chart adalah 

ekonomis dan mudah dibuat. 

Flip chart juga dapat 

dipergunakan untuk 

memberikan pembelajaran di 
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depan kelas. Sebuah flip 

chart dengan ukuran 60 X 80 

cm biasanya cukup efektif 

untuk dipakai di depan kelas 

sebanyak 40 orang. Bahan 

dan alat yang diperlukan: 

• Kertas: kertas putih biasa, kertas gambar, kertas bufalo. 

• Pensil, kuas, spidol, cat air, cat plakat. 

• Jangka, penggaris, tempat cat, lem, gunting, cutter, cellotape, letter 

press, pembolong kertas, standard. 

 

 Cara membuatnya: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, uraikanlah materi 

pembelajaran yang akan disajikan menjadi beberapa bagian yang 

penting untuk dipelajari siswa. 

2. Dengan memperhatikan keempat prinsip serta kelima unsur 

pembuatan media grafis, buatlah pada kertas pesan yang Anda 

inginkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu buatlah sketsa dari pesan yang ingin Anda 

sampaikan. 

b. Setelah diperoleh komposisi serta bentuk yang memadai 

barulah Anda buat pada kertas yang disediakan untuk flip chart. 

c. Kemudian pasangkanlah flip chart yang sudah selesai pada 

standard dengan terlebih dulu membuat lubang pada flip chart 

Anda untuk menggantungkannya. 

 
 C.  Pembuatan Media Transparansi dalam Pembelajaran 

Bahasa  
Media transparansi sebagai media pembelajarana merupakan 

komunikasi yang sangat potensi dalam kegiatan belajar mengajar. Alat 
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untuk media ini adalah Overhead Proyektor (OHP). Alat tersebut dapat 

digunakan dengan mudah serta tidak memerlukan ruangan gelap. 

Berikut cara mempergunakan media transparansi dalam proses  

belajar mengajar. 

 

1. Anda berkomunikasi dengan 

siswa tanpa kehilangan 

pandangan terhadap siswa. 

Untuk mengarahkan perhatian, 

Anda tidak perlu 

membelakangi kelas menuju 

ke layar, tetapi cukup dengan 

menunjuk pada bagian pesan 

pada transparansi yang ada di 

hadapan Anda. Bayangan 

penunjuk Anda akan terlihat 

jelas. 

 

 

 

 

2. Menutup transparansi yang 

berisi pesan dengan 

transparansi lain yang kosong 

agar dapat digunakan untuk 

menambah catatan pada 

waktu menjelaskan materi 

tanpa merusak transparansi 

aslinya. Setelah selesai 

dipergunakan, transparansi 

penutup tersebut dapat 
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dibersihkan kembali dengan 

alkohol. 

 

 3. Mempergunakan kertas 

penutup yang tidak tembus 

cahaya untuk mengatur 

kecepatan. Pada penutup 

tersebut dapat pula dituliskan 

catatan penting dari pesan 

yang akan disampaikan. Pada 

waktu dipergunakan untuk 

menutup transparansi hal 

tersebut tidak terproyeksikan 

ke layar karena kertasnya 

tidak tembus cahaya. 

 

4. Mempergunakan Overlays, yaitu 

transparansi lain yang berisian 

bagian dari pesan yang akan 

disampaikan langkah demi langkah. 

Dengan demikian, konsep yang 

sulit dapat diberikan setahap demi 

setahap selama proses belajar 

mengajar. 

5. Mempergunakan benda tiga 

dimensi untuk 

memproyeksikan sivetnya. 

Dengan memanipulasi benda-

benda tersebut dapat  
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terjadi animasi untuk 

menunjukkan gerak atau 

perubahan. 

 

Pada dasarnya prinsip-prinsip pembuatan media transparansi 

sama dengan prinsip-prinsip pembuatan media grafis, yaitu empat 

prinsip umum seperti kesederhanaan, kesatuan, penekanan, dan 

keseimbangan, serta lima unsur tambahan seperti garis, bentuk, 

tekstur, warna dan ruang. Sedapat mungkin dalam mendesain media 

transparansi prinsip dan unsur tambahan tersebut perlu diperhatikan. 

Bahan dan alat yang diperlukan adalah: 

a. transparansi 

b. pena transparansi yang permanen 

c. kapas dan alkohol 

d. kertas milimeter   

 

  D.  Pembuatan Multimedia Pembelajaran Bahasa Berbasis 
Komputer  

  Dengan bantuan teknologi perangkat komputer maka dapat 

dihasilkan multimedia pembelajaran yang interaktif. Dengan demikian 

kita bisa menggunakan kombinasi tampilan berbagai media yang 

berbeda seperti teks, grafik, bunyi, dan video untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. 

  Dengan kegiatan pembelajaran melalui media interaktif 

berbasis komputer, dalam hal ini program microsoft power point, maka 

akan dapat memberikan rangsangan bagi siswa untuk mau belajar 

lebih giat sehingga mampu mengembangkan kemampuannya dalam 

penguasaan bahasa Inggris baik lisan maupun tulis. 

  Pemanfaatan program aplikasi microsoft powerpoint untuk 

pembuatan multimedia pembelajaran memiliki keuntungan bagi guru. 

Hal ini seperti diungkap Ena (2004:4) bahwa keuntungan terbesar 
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memanfaatkan program aplikasi microsoft powerpoint adalah tidak 

perlunya pembelian piranti lunak karena sudah ada di dalam Microsoft 

office, keuntungan lainnya adalah sederhananya tampilan ikon-ikon 

yang kurang lebih sama dengan Microsoft word yang sudah banyak 

dikenal, tersedianya banyak fasilitas aplikasi sehingga pemakai tidak 

perlu mempelajari bahasa pemrograman komputer, dan juga 

tersedianya fasilitas untuk dihubungkan dengan internet. Dari uraian di 

atas dapat dipahami bahwa pembuatan multimedia pembelajaran 

menggunanakan program microsoft powerpoint akan menghemat 

biaya, waktu, tenaga, dan pikiran sebab guru tidak harus mempelajari 

dulu bahasa pemrograman komputer. 

  Kelemahan dari program aplikasi Microsoft Powerpoint adalah 

tidak tersedianya fasilitas untuk menyimpan informasi dari pengguna 

setelah melakukan eksplorasi pembelajaran. Dengan kelemahan ini 

maka pengguna atau siswa tidak bisa mengukur kemampuan 

belajarnya secara langsung. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka 

dapat digunakan lembar kertas kerja siswa sehingga guru dapat 

memantau perkembangan belajar siswa. 

  Komputer telah mulai diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

mulai 1960 (Lee, 1996). Dalam 40 tahun pemakaian komputer ini ada 

berbagai periode kecenderungan yang didasarkan pada teori 

pembelajaran yang ada. Periode yang pertama adalah pembelajaran 

dengan komputer dengan pendekatan behaviorist. Periode ini ditandai 

dengan pembelajaran yang menekankan pengulangan dengan 

metode drill dan praktek. Periode yang berikutnya adalah periode 

pembelajaran komukatif sebagai reaksi terhadap behaviorist. 

Penekanan pembelajaran adalah lebih pada pemakaian bentuk-

bentuk tidak pada bentuk itu sendiri seperti pada pendekatan 

behaviorist. 

  Periode atau kecenderungan yang terakhir adalah 

pembelajaran dengan komputer yang integratif. Pembelajaran 
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integratif memberi penekan pada pengintegrasian berbagai 

ketrampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, menulis dan 

membaca dan mengintegrasikan tehnologi secara lebih penuh pada 

pembelajaran. 

  Lee merumuskan paling sedikit ada delapan alasan pemakaian 

komputer sebagai media pembelajaran (Lee, 1996) Alasan-alasan itu 

adalah: pengalaman, motivasi, meningkatkan pembelajaran, materi 

yang otentik, interaksi yang lebih luas, lebih pribadi, tidak terpaku 

pada sumber tunggal, dan pemahaman global. 

  Dengan tersambungnya komputer pada  jaringan internet maka 

pembelajar akan mendapat pengalaman yang lebih luas. Pembelajar 

tidak hanya menjadi penerima yang pasif melainkan juga menjadi 

penentu pembelajaran bagi dirinya sendiri. Pembelajaran dengan 

komputer akan memberikan motivasi yang lebih tinggi karena 

komputer selalu dikaitkan dengan kesenangan, permainan dan 

kreativitas. Dengan demikian pembelajaran itu sendiri akan 

meningkat.  

  Pembelajaran dengan komputer akan memberi kesempatan 

pada pembelajar untuk mendapat materi pembelajaran yang otentik 

dan dapat berinteraksi secara lebih luas. Pembelajaran pun menjadi 

lebih bersifat pribadi yang akan memenuhi kebutuhan strategi 

pembelajaran yang berbeda-beda. 

  Di samping kelebihan dan keuntungan dari pembelajaran 

dengan komputer tentu saja ada kekurangan dan kelemahannaya. 

Hambatan pemakaian komputer sebagai media pembelajaran antara 

lain adalah: hambatan dana, ketersediaan piranti lunak dan keras 

komputer, keterbatasan pengetahuan tehnis dan teoris dan 

penerimaan terhadap tehnologi. 

  Dana bagi penyediaan komputer dengan jaringannya cukup 

mahal demikian untuk piranti lunak dan kerasnya. Media 

pembelajaranpun kurang berkembang karena keterbatasan 
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pengetahuan tehnis dari pengajar atau ahli pengajaran dan 

keterbatasan pengetahuan teoritis pembelajaran bahasa dari para 

pemrogram. 

1. Microsoft Powerpoint 2000 
Microsoft Powerpoint 2000 adalah program aplikasi presentasi 

yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft 

Office. Keuntungan terbesar dari program ini adalah tidak perlunya 

pembelian piranti lunak karena sudah berada di dalam Microsoft 

Office. Jadi pada waktu penginstalan program Microsoft Office dengan 

sendirinya program ini akan terinstal. Hal ini akan mengurangi beban 

hambatan pengembangan pembelajaran dengan komputer seperti 

dikemukakan oleh Lee. 

Keuntungan lain dari program ini adalah sederhananya 

tampilan ikon-ikon. Ikon-ikon pembuatan presentasi kurang lebih sama 

dengan ikon-ikon Microsoft Word yang sudah dikenal oleh 

kebanyakan pemakai komputer. Pemakai tidak harus mempelajari 

bahasa pemrograman. Dengan ikon yang dikenal dan pengoprasian 

tanpa bahasa program maka hambatan lain dari pembelajaran dengan 

komputer dapat dikurangi yaitu hambatan pengetahuan tehnis dan 

teori. Pengajar atau ahli bahasa dapat membuat sebuah program 

pembelajaran bahasa tanpa harus belajar bahasa komputer terlebih 

dahulu. 

Meskipun program aplikasi ini sebenarnya merupakan program 

untuk membuat presentasi namun fasilitas yang ada dapat 

dipergunakan untuk membuat program pembelajaran bahasa. 

Program yang dihasilkanpun akan cukup menarik. Keuntungan lainnya 

adalah bahwa program ini bisa disambungkan ke jaringan internet. 

 (a)  Memasukkan Teks, Gambar, Suara dan Video 
Fasilitas yang penting dari program apliokasi ini adalah fasilitas 

untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini pembuat program bisa 
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menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan misalnya untuk 

pembelajaran menulis, membaca atau pembelajaran yang lain. 

Cara memasukan teks ke dalam program aplikasi ini cukuip 

sederhana. Sesudah pemakai menghidupkan komputer dan masuk 

program Power point 2000 dan sesudah memilih jenis tampilan layar 

maka pemakai dapat menekan menu insert sesudah itu akan muncul 

berbagai pilihan. Salah satu pilihan itu adalah insert textbox. Tekan 

menu ini dan akan muncul kotak teks di dalam tampilan presentasi. 

Langkah berikutnya adalah mengkopi teks yang ingin dimasukkan dan 

kemudian menempelkannya (paste) pada kotak yang tersedia. Apabila 

tidak ingin mengkopi bisa juga menulis langsung dalan kotak teks 

yang sudah tersedia. 

Untuk memasukan gambar langkahnyapun sama dengan cara 

memasukkan teks. Pertama tekan menu insert sesudah itu pilih menu 

insert picture. Sesudah menu ini dipilih akan muncul dua pilihan from 

file ... dan from clip art... Apabila pemrogram ingin memasukkan 

gambar dari file maka tekan pilihan pertama dan apabila ingin 

memakai gambar dari clip art yang sudah ada di komputer maka tekan 

pilihan yang kedua. 

Suara dan video merupakan dua fasilitas yang disediakan oleh 

Microsoft Powerpoint 2000 yang sangat mendukung pemrograman 

pembelajaran bahasa. Untuk memasukkan video tekan menu insert 

dan selanjutnya tekan menu movies and sounds. Maka akan muncul 

dua pilihan untuk masing-masing. Untuk suara (sounds) akan muncul 

sounds from file dan sounds from Gallery demikian pula untuk movies 

akan muncul pilihan Movies from file atau Movies from Gallery. 

Pemrogram tinggal memilih jenis file yang akan dimasukkan. 

(b)  Membuat tampilan menarik 
Tampilan yang manarik akan meningkatkan minat dan motivasi 

pembelajar untuk menjalankan program. Ada beberapa fasilitas yang 

disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama 
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adalah background. Background akan memperindah tampilan 

program. Ada beberapa jenis background yang ditawarkan, yang 

pertama adalah dengan memberi warna, yang kedua dengan memberi 

tekstur dan yang ketiga adalah memasang gambar dari file sendiri. 

Langkah pemasangan background adalah dengan menekan 

menu format dan kemudian menekan menu background. Sesudah itu 

akan muncul pilihan background fill, more color dan fill effects. Apabila 

pemrogram ingin memilih warna yang sudah ada maka tekan apply, 

apabila ingin memilih warna sendiri tekan more color, pilih warna dan 

tekan apply, dan apabila ingin memberi tekstur atau gambar sendiri 

maka tekan fill effects, pilih tekstur atau gambar dan tekan apply. 

Fasilitas lain yang akan membuat tampilan lebih menarik 

adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini gambar-gambar dan teks 

akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Fasilitas 

animasi ini memungkinkan gambar atau objek lain tampil dari arah 

yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Objek bisa melayang 

dari atas, bawah, kanan, kiri, atau dari sudut. Objek juga bisa muncul 

dari tengah atau dari pinggir. Dengan sedikit kreatifitas fasilitas ini bisa 

menghasilkan language games yang menarik. 

Pembuatan animasi dimulai dengan memilih objek yang akan 

dibuat animasi dengan cara mengklik objek itu. Sesudah itu pilih menu 

Slide Show dan kemudian memilih menu Custom Animation. Sesudah 

menekan menu itu akan muncul berbagai pilihan diantaranya order 

and timing untuk mengatur urutan dan waktu tampil ke layar dan juga 

pilihan effects untuk mengatur efek yang diinginkan. 

 (c)  Membuat Hyperlink 
Fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung 

pembelajaran bahasa karena dengan hyperlink program bisa 

terhubung ke program lain atau ke jaringan internet. Hyperlink atau 

hubungan dalam satu program akan memungkinkan programer 

memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses 
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pembelajaran. Hubungan dengan program lain akan memperkaya 

fasilitas yang mendukung pembelajaran dan hubungan dengan 

internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang 

lebih luas, pribadi dan otentik. 

Langkah pembuatan hyuperlink adalah dengan memilih objek 

yang akan kita link ke program lain atau internet. Sesudah kita memilih 

objek kita mengklik menu insert dan kemudian mengklik menu 

hyperlink maka akan muncul dialog box dan kemudian kita menuliskan 

alamat yang dituju misalnya sebuah file atau sebuah situs web dan 

kemudian mengklik OK maka objek itu akan tersambung ke alamat 

yang ditulis. Cara yang kedua adalah melalui menu slide show dan 

kemudian menekan action settings, sesudah itu akan muncul dialog 

box. Dengan mengisikan alamat dan mengklik OK maka objek akan 

tersambung ke alamat yang diinginkan. 

Fasilitas-fasilitas diatas adalah fasilitas utama dalam 

pengembangan materi pembelajaran bahasa dengan Microsoft 

Powerpoint 2000. Fasilitas yang lain adalah fasilitas tambahan untuk 

membuat tampilan program lebih menarik dan mudah digunakan. 

 

2. Mengembangkan Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 
dengan Microsoft Powerpoint 2000 

Pengembangan materi pembelajaran khususnya 

mendengarkan dan membaca dapat dikembangkan secara mudah 

dengan program ini. Materi pembelajaran bahasa yang dihasilkan oleh 

program aplikasi inipun cukup menarik, khususnya materi 

pembelajaran yang berupa permainan. 

 (a).  Membaca 
Fasilitas menampilkan teks dalam program aplikasi ini 

memungkinkan pembuatan materi pembelajaran ketrampilan 

membaca dengan mudah. Pembuat program bisa memasukan teks 

dalam slide pertama, kemudian memasukan latihan dlam slide kedua 
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dan umpan balik latihan dalam slide berikutnya. Untuk memperindah 

tampilan teks-teks bacaan juga bisa dilengkapi dengan berbagai 

gambar. Apabila pembuat ingin memberikan materi pembelajaran 

yang lebih otentik maka bisa diberikan satu alamat situs web. 

Pembelajar akan membaca teks di situs itu kemudian kembali ke 

program dan mengerjakan latihan yang ada dan kemudian melihat 

slide umpan balik. 

(b).  Mendengarkan 
Dengan adanya fasilitas memasukkan suara dan video maka 

pembelajaran ketrampilan mendengarkan mempunyai lebih banyak 

pilihan variasi. Pemrogram bisa membuat bahan pembelajaran 

dengan video ataupun audio. Seperti halnya pada membaca materi 

pembelajaran, latihan-latihan dan umpan balik dapat diberikan di slide-

slide yang berbeda. Fasilitas hyperlink yang memungkinkan program 

dihubungkan dengan jaringan internet akan memperkaya penyediaan 

bahan pembelajaran. 

 (c).  Menulis dan Berbicara 
Keterbatasan program aplikasi ini adalah pada umpan balik 

yang berupa tulisan. Program ini tidak mempunyai fasilitas yang 

memungkinkan pembelajar memberikan umpan balik dalam bentuk 

tulisan atau suara. Namun demikian keterbatasan program dalam 

menyediakan fasilitas untuk umpan balik suara ini bisa diatasi dengan 

strategi pembelajaran gabungan, yaitu menggabungkan pembelajaran 

mandiri dan berpasangan. Sesudah menjalankan program komputer 

pembelajar diberi tugas untuk berinteraksi dengan pembelajar yang 

lain. 

Untuk mengatasi keterbatasan dalam memberika umpan balik 

berupa tulisan dapat diatasi dengan mempergunakan fasilitas 

hyperlink. Pada waktu ada tugas menulis pembelajar dihubungan 

dengan program yang mempunyai fasilitas menulis seperti Microsoft 

Word misalnya. 
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 (d).  Membuat Permainan 
Fasilitas-fasilitas yang ada diatas juga sangat mendukung 

pengembangan bahan pembelajaran yang berupa permainan. 

Permainan yang ketrampilan yang menyerupai hangman atau mine 

sweep dapat dikembangkan dengan program aplikasi ini demikian 

pula permainan yang mengandalkan kecepatan. 

Tiap-tiap permainan yang dibuat tentu saja harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran. Permainan penyapu ranjau (mine 

sweep) misalnya dapat dipakai untuk memfasilitasi pembelajaran kosa 

kata, sistem verba bahasa Indonesia atau pembelajaran kata depan. 

 

3. Keterbatasan Program 
Selain keunggulan yang telah dikemukakan program aplikasi ini 

mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan utamanya ialah 

pembelajar tidak bisa berinteraksi langsung untuk menuliskan 

komentar ataupun menjawab pertanyaan yang ada. Fasilitas yang ada 

hanya memfasilitasi tanggapan dalam bentuk pilihan. Namun, dengan 

keterbatasan ini program ini tetap menawarkan fasilitas yang cukup 

untuk membuat sebuah program pembelajaran bahasa dengan mudah 

dengan hasil yang menarik.  

 

 



 

 

BAB IV 
PRAKTIK PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN  
 

 Standard Kompetensi 
  Memproduksi media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 Kompetensi Dasar 
  Menyajikan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 Indikator Pencapaian Kompetensi 
  Memproduksi media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 Praktik Pembuatan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
Kegiatan 01:  
Menentukan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra  

 Bagilah peserta pelatihan ini menjadi 3 kelompok! Kelompok A 

bertugas merumuskan media pembelajaran bahasa dan sastra untuk 

kelas VII, kelompok B bertugas merumuskan media pembelajaran 

bahasa dan sastra untuk kelas VII, dan kelompok C bertugas 

merumuskan media pembelajaran bahasa dan sastra untuk kelas IX. 

Kalau diperlukan, setiap kelompok dapat dibagi lagi menjadi 

subkelompok yang bertugas merumuskan media pembelajaran bahasa 

dan subkelompok yang bertugas merumuskan media pembelajaran 

sastra.  

(1) Berdasarkan identifikasi kompetensi dasar dalam Kurikulum KTSP 

dan materi pembelajaran yang sudah Anda rumuskan, diskusikan 

dalam kelompok Anda media pembelajaran yang tepat Anda 

gunakan dalam membelajarkan siswa dengan materi pembelajaran 

itu agar siswa memiliki kompetensi dasar yang dirumuskan dalam 
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Kurikulum KTSP! Pertimbangkan kriteria pemilihan media di atas 

dalam diskusi kelompok Anda! 

(2) Tuangkan hasil pekerjaan kelompok Anda dalam  kertas manila 

yang disediakan panitia! Sajikan hasil pekerjaan kelompok Anda 

dalam diskusi kelas! 

 Agar setelah mengikuti pelatihan ini Anda mendapatkan 

pengalaman yang lebih kongkret dan siap Anda gunakan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, lakukan kegiatan 02 

berikut ini.  

 
Kegiatan 02:  
Membuat Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra  
(1) Berdasarkan hasil kegiatan (01) dan disesuaikan dengan fasilitas 

yang tersedia dalam pelatihan ini, selanjutnya buatlah media 

pembelajaran yang sesungguhnya yang siap Anda gunakan untuk 

mengajar di kelas!  

(2) Wujudkan tugas Anda tersebut dalam bentuk rencana 

pembelajaran untuk kompetensi dasar tertentu berdasarkan 

Kurikulum KTSP dan lengkapilah rencana pembelajaran itu dengan 

media yang akan Anda gunakan! 

(3) Dalam kegiatan ini, sebaiknya ada kelompok yang membuat 

perencanaan pembelajaran menyimak beserta medianya, 

perencanaan pembelajaran berbicara beserta medianya, 

perencanaan pembelajaran membaca beserta medianya, 

perencanaan pembelajaran menulis beserta medianya, 

perencanaan pembelajaran sastra beserta medianya..  

(4) Presentasikan hasil kerja kelompok Anda dalam diskusi kelas! 
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RANGKUMAN  
Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang Anda gunakan dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra yang mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran 

tersebut. Media pembelajaran bahasa dan sastra yang Anda gunakan 

setidaknya harus memenuhi kriteria: (1) tujuan, (2) fungsional, (3) tersedia, 

(4) murah, (5) menarik, (6) Ketepatgunaan, (7) keadaan siswa, dan (8) 

mutu teknis.. Media pembelajaran yang Anda gunakan harus benar-benar 

menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa dan sastra yang 

Anda laksanakan, benar-benar Anda dapatkan pada saat Anda 

memerlukannya dalam proses pembelajaran, tidak perlu mahal karena 

pada dasarnya Anda dapat menggunakan apa saja yang berada di 

lingkungan tempat Anda mengajar, dan yang penting bahwa media 

pembelajaran yang Anda gunakan harus menarik bagi siswa. 

 

Soal Evaluasi 
Setelah mempelajari dan mengikuti proses pelatihan subbagian bahan 

pelatihan ini, lakukan penilaian diri dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut! 

1. Media pembelajaran bahasa dan sastra pada dasarnya semua alat 

yang Anda gunakan dalam membantu mempermudah pembelajaran 

bahasa dan sastra yang Anda lakukan. Berilah alasan kebenaran 

pernyataan ini beserta contohnya! 

2. Kemukakan kriteria penggunaan media pembelajaran yang dapat 

Anda gunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra! Masing-

masing berilah penjelasan dan contoh! 

3. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah Anda mempelajari media 

pembelajaran bahasa dan sastra serta kriteria penggunaannya dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra? 

4. Apakah penggunaan media pembelajaran yang telah Anda lakukan 

selama ini sesuai dengan kriteria tersebut? Berilah alasan!  
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5. Kemukakan contoh penggunaan media pembelajaran yang telah Anda 

lakukan yang sesuai dengan kriteria tersebut! 

6. Kemukakan pula contoh penggunaan media pembelajaran yang telah 

Anda lakukan yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut!  

7. Apakah ketidaksesuaian penggunaan media pembelajaran yang Anda 

lakukan dengan kriteria penggunaannya seperti yang Anda 

kemukakan pada butir (4) tersebut Anda sengaja? Berilah penjelasan 

dan atau  alasan! 

8. Apakah kendala yang Anda rasakan dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran bahasa dan sastra? Berilah 

penjelasan! 

9. Apakah rencana Anda setelah Anda memahami media pembelajaran 

bahasa dan sastra  serta kriteria penggunaannya? 

10. Kemukakan pendapat dan atau saran berkaitan dengan penggunaan 

media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia! 
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BAB I  
HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK STRATEGI  

PEMBELAJARAN INOVATIF BAHASA INDONESIA  
 

A. Pendahuluan 
Mata pelatihan pembelajaran inovatif merupakan mata pelatihan 

yang melibatkan Anda dalam pengelolaan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP yang lebih inovatif. Melalui buku ajar ini Anda akan 

mendapat kesempatan untuk mengkaji hakikat pembelajaran bahasa 

Indonesia yang inovatif. 

Dalam bahasan ini akan dikaji rasional, pengertian, dan tujuan 

pembelajaran inovatif serta karakteristik strategi pembelajaran inovatif, 

yakni PAIKEM (pembelajaran Aktif, Integratif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan). Penguasaan konsep pembelajaran inovatif akan sangat 

membantu Anda dalam mengajar secara lebih inovatif di SMP karena 

Anda akan mampu menyiapkan berbagai pengalaman belajar yang sesuai 

dengan perkembangan siswa SMP. Oleh karena itu, penguasaan materi  

pelajaran dan metode pembelajaran bahasa Indonesia SMP merupakan 

prasyarat untuk pembelajaran inovatif.  

Dengan memahami hakikat dan strategi pembelajaran inovatif Anda 

dapat memilih kompetensi dasar/indikator/materi pokok dengan strategi 

yang tepat menjadi rancangan pembelajaran yang inovatif yang 

selanjutnya dapat diterapkan di kelas. Dengan demikian, setelah 

mengikuti pelatihan ini Anda dapat mencapai standar kompetensi lulusan 

memahami pelaksanaan pembelajaran inovatif dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan memanfaatkan strategi PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Integratif, Komunikatif, Efektif, dan Menyenangkan).   

Pemahaman terhadap konsep dan karakteristik strategi tersebut 

sangat penting bagi guru bahasa Indonesia pada era sekarang yang 

syarat dengan tuntutan dan arus informasi yang mengglobal. Dengan 
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buku ajar ini Anda akan dengan mudah memahami hakikat pembelajaran 

bahasa Indonesia yang inovatif yang dapat dilaksanakan di kelas Anda. 

Setelah mempelajari buku ajar ini Anda diharapkan memiliki 

kompetensi dasar  menyusun pembelajaran inovatif bahasa dan sastra 

Indonesia dengan strategi PAIKEM dengan indikator sebagai berikut: 

a) menjelaskan hakikat pembelajaran inovatif bahasa Indonesia, 

mencakup rasional, pengertian, dan tujuan; 

b) menjelaskan karakteristik strategi pembelajaran inovatif, antara lain: 

PAIKEM (pembelajaran Aktif, Integratif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan). 

Secara terperinci pokok-pokok materi yang akan dibahas di dalam 

bab I ini sebagai berikut. 

1. Hakikat Pembelajaran Inovatif 

a. Rasional pembelajaran inovatif 

b. Pengertian pembelajaran inovatif 

c. Tujuan pembelajaran inovatif 

2. Karakteristik Strategi Pembelajaran Inovatif 

a. Pembelajaran aktif 

b. Pembelajaran integratif 

c. Pembelajaran kreatif 

d. Pembelajaran efektif 

e. Pembelajaran menyenangkan. 

Uraian dan contoh juga disajikan di dalam buku ajar ini agar lebih 

membantu Anda memahami materi. Bagian berikutnya adalah rangkuman 

inti materi sehingga dengan membaca rangkuman ini, Anda akan dengan 

mudah mengingat materi yang disajikan pada uraian dan contoh. Pada 

bagian akhir bab I ini disediakan latihan soal yang harus Anda kerjakan 

karena latihan ini merupakan bagian kegiatan untuk memahami materi. 
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B. Uraian Materi 
1. Hakikat Pembelajaran Inovatif 

Dalam uraian ini Anda dapat memahami hakikat pembelajaran 

inovatif melalui rasional, pengertian, dan tujuan. Ketiga hal ini merupakan 

konsep yang mendasari pemahaman Anda terhadap kegiatan 

penyusunan silabus dan RPP pembelajaran inovatif bahasa Indonesia. 

 

a. Rasional  
Apa yang kita amati dari hasil pembelajaran di sekolah adalah 

ketidakmampuan anak-anak menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

yang dipelajari dalam pemecahan persoalan sehari-hari (Direktorat SLTP, 

2002). Apa yang diperoleh anak-anak di sekolah, sebagian hanya hafalan 

dengan tingkat pemahaman yang rendah. Anak-anak hanya tahu bahwa 

tugasnya adalah mengenal fakta-fakta, sementara keterkaitan antara 

fakta-fakta itu dengan pemecahan masalah belum mereka dikuasai. Oleh 

karena itu, arah pembelajaran pada kurikulum 2006 ditekankan pada 

penguasaan kompetensi. 

Richards menyebutkan bahwa istilah kompetensi mengacu kepada 

perilaku yang dapat diamati yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan 

sehari-hari dengan berhasil. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka hasil 

pembelajaran seharusnya juga dirumuskan sesuai dengan harapan pihak-

pihak yang akan menggunakan lulusan sekolah sehingga rumusannya 

berhubungan dengan pekerjaan yang akan dipilih siswa.  

Konsep ini, ternyata juga diadopsi di negara-negara seperti 

Amerika dan Australia dalam konteks pengajaran bahasa yang dikenal 

dengan Competency-Based Language Teaching yang disingkat CBLT. 

CBLT didasarkan pada model rancangan kurikulum yang memperhatikan 

faktor efisiensi ekonomi dan sosial yang memberikan kemampuan kepada 

siswanya untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.  

Pemerintah telah merespon positif dengan kebijakan inovatif 

konseptual yang telah diwujudkan di dalam KTSP,  Standar Pendidik, 
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yaitu (a) pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (b) kompetensi sebagai 

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial.  

Hal tersebut juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Guru dan 

Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwa guru hendaknya memiliki 

kompetensi di bidangnya, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai olehnya dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya, meliputi kompetensi pedagogi, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi akademik yang harus dimiliki guru antara lain menguasai 

materi subjek. Kompetensi pedagogi guru, antara lain (1) memahami 

peserta didik, (2) mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

(3) mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan (4) mampu 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan diri. Adapun 

kompetensi profesional guru, antara lain (1) mampu menganalisis, 

mengembangkan, mengevaluasi proses dan efektivitas pembelajaran, dan 

(2) melakukan inovasi pembelajaran. Kemampuan merancang dan 

melaksanakan serta mengembangkan pembelajaran inovatif ini menjadi 

tuntutan agar pembelajaran lebih bermakna (a) bagi siswa terutama dalam 

memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari dan (b) bagi guru 

meningkatkan kompetensi profesional yang berarti bagi peningkatan 

kesejahteraannya. 

 

Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Inovatif 
 Teori yang mendasari pembelajaran inovatif adalah teori kognitif 

yang bertolak belakang dengan teori behavioristik (tingkah laku), teori 

humanistik atau teori sosial, dan teori gestalt. Ketiga teori tersebut sebagai 

berikut. 
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Teori Kognitif 
Teori kognitif dilahirkan oleh aliran kognitif, yaitu aliran yang 

berusaha memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut 

pengetahuan, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. 

Tokohnya adalah Bruner, Ausubel, dan Piaget. Perilaku yang tidak tampak 

dapat dipelajari secara ilmiah seperti pada perilaku yang tampak. Hal 

itulah yang mendasari teori kognitif. Perilaku yang tidak tampak 

merupakan proses internal yang merupakan hasil kerja potensi psikis. 

David Ausubel berpendapat bahwa belajar itu terjadi dalam organisme 

manusia melalui proses yang bermakna yang menghubungkan peristiwa 

atau butir baru pada aspek kognitif yang ada. Makna bukanlah respon 

yang tersirat tetapi merupakan pengalaman sadar yang diartikulasikan 

secara jelas dan dibedakan secara tepat. Hal tersebut dapat muncul 

manakala tanda, lambang, konsep, atau proposisi yang bermakna 

dikaitkan dan dipadukan dalam struktur kognitif individual yang berasal 

dari basis substansial dan nonkebiasaan. Teori kognitif lebih 

mengandalkan pikiran dan konsep dasar yang dimiliki pembelajar 

daripada pengalaman. Kognitif amat menjauhi model menghafal. Yang 

diorientasikan secara mendalam adalah belajar bermakna. Tiap proses 

pembelajaran haruslah bermakna yang mampu mengelaborasi kongnisi 

seseorang. Situasi belajar apa pun dapat bermakna apabila pembelajar 

mempunyai seperangkat pembelajaran yang bermakna, yakni 

penghubungan tugas belajar yang baru dengan apa yang sudah 

diketahuinya. Tugas belajar tersebut secara potensial akan bermakna bagi 

pembelajar. 

Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam 

otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing berisi informasi 

bermakna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi beberapa 

orang akan dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing individu dan 

disimpan dalam kotak yang berbeda-beda. Setiap pengalaman baru 

dihubungkan dengan kotak-kotak (struktur pengetahuan) dalam otak 
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manusia. Struktur pengetahuan dikembangkan dalam otak manusia 

melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. 

 
Teori Humanistik atau Teori Sosial 

Proses belajar tidak hanya terjadi karena seseorang mendapatkan 

stimulus dari lingkungannya dan meresponnya tetapi terjadi pula karena 

pelaku belajar berkomunikasi dengan individu lainnya. Proses belajar 

terjadi karena komunikasi personal. Dalam diri pelaku belajar atau siswa 

terjadi transaksi akibat komunikasi dua arah atau lebih yang masing-

masing mendapat kesempatan, baik selaku inisiator maupun mereaksi 

komunikasi. Komunikasi itu dapat berlangsung secara akrab, intensif, dan 

mendalam. Oleh karena itu, teori humanistik dikembangkan menjadi teori 

sosial, yang dikembangkan oleh Bandura. Menurut Bandura (dalam 

Dahar, 1989) dalam belajar berdasarkan teori sosial terdapat empat fase, 

yaitu: perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. 

Manusia akan belajar apa saja sepanjang dia membutuhkan. Dia 

tidak peduli dengan kognitif yang aktual atau pengalaman yang telah 

dialaminya. Menurut Rogers, dalam konteks belajar yang diciptakan, 

manusia akan belajar apa saja yang dia butuhkan. Konsep Rogers 

tersebut saat ini memberikan perubahan besar bagi konsep pembelajaran 

yang bertumpu pada pembelajar. Pembelajar itu sangat individual. Oleh 

karena itu, jika ingin berhasil dalam pembelajaran, perhatikan kebutuhan 

individual dalam belajar. Untuk mengadaptasi konsep Rogers dalam 

pembelajaran, kita perlu memahami bahwa pembelajar adalah organisme 

yang butuh memahami dirinya sendiri dan mengkomunikasikan dirinya 

kepada orang lain secara bebas dan aman. Guru sebagai fasilitator harus 

memberikan konteks pengiring untuk belajar dan tidak memberikan misi 

pribadi guru untuk dijejalkan ke siswa berdasarkan pengalaman guru 

sebelumnya.  
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Teori Gestalt 
Psikologi Gestalt memandang unsur-unsur yang terlibat dalam 

proses belajar tidak terpisahkan tetapi merupakan totalitas dalam 

membentuk medan belajar. Oleh karena itu teori Gestalt disebut pula 

dengan teori medan. Gestalt berarti bentuk yang terdiri atas unsur-

unsurnya. Beberapa unsur yang distruktur dapat menghasilkan efek 

sinergis yang merupakan Gestalt. Menurut Lewin perubahan tingkah laku 

merupakan indikator hasil belajar diperoleh karena lingkungan yang 

disediakan difungsikan untuk memfasilitasi potensi internal yang terdapat 

dalam diri pelaku belajar. Lingkungan tidak secara langsung mengubah 

tingkah laku. Perpustakaan sekolah tidak akan berfungsi jika guru tidak 

memfungsikannya. Begitu seterusnya, teori Gestalt dikembangkan. Selain 

itu, diuraikan juga pentingnya motivasi dalam pembelajaran. Motivasi 

adalah faktor yang dapat mendorong setiap individu untuk berperilaku. 

Motivasi muncul karena adanya daya tarik tertentu. Di samping itu, 

motivasi juga bisa muncul karena pengalaman yang menyenangkan, 

misalnya pengalaman kesuksesan. 

 

Perubahan Paradigma dalam Pembelajaran 
Trend pemikiran tentang belajar yang mendasari KBK dan KTSP 

adalah teori belajar konstruktivisme yang merupakan aliran kognitif. Dasar 

pandangannya adalah pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh 

dalam konteks yang terbatas dan sedikit demi sedikit. Ketika belajar siswa 

harus mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Pengetahuan bersifat 

non-objektif, temporal, dan selalu berubah. Kitalah yang memberi makna 

terhadap realitas yang ada. Pengetahuan tidak pasti dan tidak tetap. 

Belajar adalah pemaknaan pengetahuan, bukan perolehan pengetahuan. 

Mengajar diartikan sebagai kegiatan atau proses menggali makna, bukan 

memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Otak atau akal 

manusia berfungsi sebagai alat untuk melakuakan interpretasi sehingga 
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muncul makna yang unik (Nurhadi, 2004:43-44). Untuk itu, pandangan 

yang beranggapan bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan ilmu 

pengetahuan itu layak untuk ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi 

dengan tuntutan perkembangan zaman. Setidaknya ada tiga alasan 

penting yang mendasari perlunya ada perubahan dalam paradigma 

pembelajaran. Ketiga hal tersebut sebagai berikut. 

Pertama, siswa bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi 

mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar siswa dapat 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa 

yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Oleh karena itulah, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang 

memungkinkan setiap siswa dapat dengan mudah mendapatkan berbagai 

informasi, tugas, dan tanggung jawab guru bukan semakin sempit, namun 

justru semakin kompleks. Guru bukan saja dituntut untuk lebih aktif 

mencari informasi yang dibutuhkan, akan tetapi ia juga harus mampu 

menyeleksi berbagai informasi, sehingga dapat menunjukkan pada siswa 

informasi yang dianggap perlu dan penting untuk kehidupan siswa. Guru 

harus menjaga siswa agar tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang 

dapat menyesatkan dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 

siswa. Karena itu, kemajuan teknologi menuntut perubahan peran guru 

dalam pembelajaran. Guru tidak lagi memposisikan diri sebagai sumber 

belajar yang bertugas menyampaikan informasi, tetapi harus berperan 

sebagai pengelola sumber belajar untuk dimanfaatkan siswa. 

Kedua, ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan 

setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. 

Bahwa belajar tidak hanya sekadar menghafalkan informasi, 

menghafalkan rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informassi 

dan pengetahuan itu untuk mengasah kemampuan berpikir. 

Ketiga,  penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang 

psikologi, mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan 
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tingkah laku manusia. Dewasa ini anggapan manusia sebagai organisme 

yang pasif yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti 

yang dijelaskan dalam aliran behavioristik, telah banyak ditinggalkan 

orang. Pandangan terbaru dalam bidang psikologi mengatakan bahwa 

manusia adalah organisme yang memiliki potensi seperti yang 

dikembangkan oleh aliran kognitif holistik. Potensi itulah yang menentukan 

perilaku manusia. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan lagi 

memberikan stimulus, akan tetapi usaha mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Siswa tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek 

belajar yang harus mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Pengetahuan itu tidak diberikan, akan tetapi dibangun oleh siswa itu 

sendiri. 

Ketiga hal di atas, menuntut perubahan makna dalam 

pembelajaran. Pembelajaran tidak diartikan sebagai proses 

menyampaikan materi pembelajaran, atau memberikan stimulus 

sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi lebih dipandang sebagai 

proses mengatur lingkungan agar siswa belajar sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki. 

 

b. Pengertian Pembelajaran Inovatif 
Komunikasi adalah inti pembelajaran language arts, sementara 

tugas-tugas komunikasi yang komplek adalah inti kemahirwacanaan 

tingkat tinggi (high literacy). Pada mulanya di AS, literasi tingkat tinggi 

hanya menjadi tujuan bagi sekolah-sekolah elit, sementara sekolah-

sekolah pada umumnya hanya mengarah pada literasi tingkat rendah. 

Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, maka guru 

language arts atau guru bahasa dituntut dapat meningkatkan literasi 

tingkat tinggi kepada siswanya. Untuk itu, langkah realistis yang ditempuh 

adalah mengembangkan literasi lintas kurikulum (Reasnick, 1987; CED, 

2001) atau literasi lintas bidang (Bahasa Indonesia, IPA, PPkn, Olah 

Raga, dsb).  
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Dalam pembelajaran, ketika guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dalam konteks dan 

situasi yang kompleks, artinya guru telah memberi kesempatan kepada 

siswa berlatih berkomunikasi dengan menggunakan berbagai ragam 

keterampilan berbahasa secara terintegrasi dengan literasi tingkat tinggi. 

Laporan penelitian yang lain mengindikasikan bahwa guru yang memberi 

pengalaman kepada siswa dengan pembelajaran terintegrasi (terpadu) 

melalui lingkungan mahir literasi (literate environment) ternyata dapat 

meningkatkan kualitas berbahasa mereka. Hal itu terjadi karena siswa 

menggunakan proses-proses yang saling berkaitan dengan antara 

membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan untuk berkomunikasi 

secara alamiah (authentic communication). Lingkungan yang kaya bahan 

bacaan akan memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen 

dengan media tulis, siswa berkomunikasi aktif reseptif (membaca) dan 

produktif (menulis) (Graves, 2001). 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, program atau upaya pembelajaran 

yang sifatnya memperbaiki program pembelajaran sebelumnya yang tidak 

memuaskan, hasilnya dapat digolongkan inovatif karena mencoba untuk 

memecahkan masalah yang belum terpecahkan dan lebih meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa.  

Dari ilustrasi di atas dapat dirumuskan secara garis besar bahwa program 

pembelajaran inovatif adalah program pembelajaran yang langsung 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelas 

berdasarkan kondisi kelas. Pada gilirannya program pembelajaran 

tersebut akan memberi sumbangan terhadap usaha peningkatan mutu 

sekolah secara keseluruhan.    

 

c. Tujuan Pembelajaran Inovatif 
Pembelajaran bahasa di Indonesia juga terus mengalami 

perubahan yang mengarah pada inovasi, di antaranya adalah kurikulum, 

yakni kurikulum 1975, 1994, 2004, dan 2006. Inovasi menandakan bahwa 
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suatu bangsa itu hidup dan berkembang (Kridalaksana, 2002) seiring 

dengan tuntutan dan tantangan zaman. Tuntutan dan tantangan masa 

depan bangsa Indonesia antara lain dapat dilihat dari kualitas dan daya 

saing SDM yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan Negara-

negara lain (Suyanto, 2003). Seperti yang terungkap dalam catatan 

Human Development Report tahun 2000 versi UNDP, peringkat HDI 

(Human Development Index) atau kualitas sumber daya manusia 

Indonesia berada di urutan 105 dari 108 negara. Indonesia berada jauh di 

bawah Filiphina (77), Thailand (76), Malaysia (61), Brunai Darussalam 

(32), Korea Selatan (30), dan Singapura (24).  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, International Educational 

Achievement (IEA) melaporkan bahwa kemampuan membaca siswa-

siswa kelas IV SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang 

disurvei (Nurhadi, 2004). Semiawan (2003:574) menjelaskan bahwa para 

siswa di Indonesia hanya mampu memahami 30% dari materi bacaan dan 

mengalami kesulitan menjawab soal-soal berbentuk uraian yang 

memerlukan penalaran. Bahkan, tuntutan dan tantangan tersebut menjadi 

sangat penting berkaitan dengan fenomena persyaratan tenaga kerja 

yang tercantum pada iklan mencari tenaga kerja, khususnya iklan 

perusahaan besar internasional maupun multinasional. Nur (2004) 

mengelompokkan persyaratan itu atas affective & sosial skill dan thingking 

skill. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi 

merupakan kebijakan yang perlu diprioritaskan, terutama pendidik, 

sehingga pendidikan kita dapat membekali anak didik dan mencetak 

lulusan yang kompeten dalam memecahkan masalah dalam dunia global. 

Upaya membekali anak didik dan mencetak lulusan yang berdaya saing 

tinggi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran inovatif.  
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Rangkuman 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan Soal 1 
Kerjakan latihan soal ini dengan sungguh-sungguh. Berilah tanda 

silang pada huruf di depan jawaban yang telah disediakan yang Anda 

anggap paling tepat! 

1. Pembelajaran bahasa Indonesia sebelum diberlakukan kurikulum 2004 
cenderung menekankan penguasaan kebahsaan sehingga ....  

 A) siswa hanya menguasai kompetensi hasil belajar 
B) siswa hanya menghafal dengan tingkat pemahaman rendah  
C) siswa hanya dapat memecahkan masalah sehari-hari 
D) siswa hanya dapat menerapkan pengetahuan. 

Pembelajaran inovatif merupakan tugas dan tanggungjawab professional 

guru sebagai agen pembaharuan pembelajaran dalam menjawab tuntutan 

peningkatan kompetensi lulusan yang berdaya saing yang tinggi. Dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif siswa diharapkan tidak sekadar 

mengenal fakta-fakta, melainkan dapat menjalin fakta demi fakta untuk 

memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Teori yang mendasari 

pembelajaran inovatif adalah teori Kognitif, teori humanistik atau teori sosial, 

dan teori Gestalt. Teori kognitif melahirkan teori belajar konstruktivisme yang 

mendasari perubahan paradigma pembelajaran pada KTSP, bahwa mengajar 

yang hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tidak sesuai lagi dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Pembelajaran adalah proses mengatur lingkungan agar 

siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang langsung memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas 

dengan strategi yang lebih kreatif dan kontekstual.  

Pembelajaran inovatif bertujuan meningkatkan kualitas SDM yang 

berdaya saing tinggi dan mencetak lulusan yang kompeten dengan cara 

membekali anak didik kompetensi memecahkan masalah sehari-hari dalam 

dunia global. 
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2. Di dalam kurikulum 2004 dan 2006, kompetensi mengacu kepada 
perilaku yang dapat diamati yang diperlukan untuk.... 
A) menghafal dengan tingkat pemahaman yang rendah 
B) memperhatikan faktor efisiensi ekonomi dan sosial  
C) menuntaskan kegiatan sehari-hari dengan berhasil 
D) merespon positif dengan kebijakan inovatif. 
 

3. Dalam KTSP, guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai .... 
A) tujuan pembelajaran  
B) arah pembelajaran 
C) pusat pembelajaran  
D) agen pembelajaran. 
 

4. Kemampuan guru untuk merancang dan melaksanakan serta 
mengembangkan pembelajaran inovatif adalah kompetensi .... 
A) sosial  
B) profesional 
C) kepribadian 
D) pedagogi. 
 

5. Situasi belajar apapun dapat bermakna apabila pembelajar dapat 
menghubungkan pengatahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya 
adalah teori.... 
A) kognitif 
B) humanistik/sosial 
C) gestalt 
D) behavioristik. 
 

6. Trend pemikiran belajar yang mendasari KBK dan KTSP adalah teori 

belajar .... 

A) behaviorisme 

B) humanistik  
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C) multikulturalisme   

D) konstruktivisme.  

 

7. Upaya pembelajaran yang bersifat baru dan untuk memecahkan 

masalah yang belum terpecahkan dikategorikan .... 

A) pembelajaran terprogram 

B) pembelajaran integratif 

C) pembelajaran terpadu  

D) pembelajaran inovatif. 

 

8. Pembelajaran inovatif bertujuan mencetak lulusan yang berkompeten 

agar dapat .... 

A) menyampaikan ilmu pengetahuan  

B) mengubah paradigma pembelajaran 

C) mengubah kemampuan dan potensinya  

D) memecahkan masalah sehari-hari dalam dunia global. 

 
2. Karakteristik Strategi Pembelajaran inovatif Bahasa Indonesia 

Di dalam bagian ini Anda dapat mempelajari strategi pembelajaran 

inovatif dan strategi PAIKEM yang merupakan ruh pembelajaran inovatif. 

Kedua hal tersebut sangat penting untuk Anda pahami agar dapat 

memahami berbagai istilah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran 

inovatif.  

 

a. Strategi Pembelajaran Inovatif 
Strategi pembelajaran adalah pola umum pembelajaran subjek 

didik yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, 

mengintegrasikan struktur (urutan/langkah) pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian, dan 

waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi itu akan 

memunculkan model pembelajaran. Model diartikan sebagai suatu bentuk 
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tiruan (replica) dari benda yang sesungguhnya (misalnya model 

bumi/globe, model rumah sehat) sehingga memiliki bentuk dan konstruksi 

yang sama dengan benda yang dibuatkan tiruannya atau contohnya. 

Model pembelajaran diartikan contoh konseptual atau prosedural dari 

suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau 

pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah 

rencana, pola atau pengaturan kegiatan guru dan siswa yang 

menunjukkan adanya interaksi antara unsure-unsur yang terkait dalam 

pembelajaran.  

Pendekatan (approach) dapat dipandang sebagai suatu rangkaian 

tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu 

(misalnya prinsip filosofis, psikologis, atau dikdaktis) yang terarah dan 

sistematis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dari pengertian itu dapat 

dipahami, pendekatan mengandung sejumlah komponen atau unsur: 

tujuan, pola tindakan, metode atau teknik,sumber-sumber yang 

digunakan, dan prinsip-prinsip.  

Strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan misi KBK dan 

KTSP memiliki ciri: (1) menekankan pada pemecahan masalah, (2) sesuai 

dengan konteks pembelajaran, (3) mengarahkan siswa menjadi 

pembelajar mandiri, (4) mengaitkan pembelajaran dengan konteks 

kehidupan siswa yang nyata, (5) mendorong terciptanya masyarakat 

belajar, (6) menerapkan penilaian otentik, dan (7) menyenangkan. Strategi 

dan pendekatan umum pembelajaran inovatif yang memenuhi kriteria 

tersebut antara lain:  

(1) pendekatan kontekstual, 

(2) pembelajaran berbasis masalah, 

(3) strategi kooperatif, 

(4) pembelajaran berbasis inkuiri,  

(5) pembelajaran berbasis proyek/tugas,  

(6) PAIKEM,  
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(7) quantum teaching dan quantum learning, 

(8) CBSA, dan  

(9) pembelajaran berbasis melayani. 

Sementara strategi dan pendekatan khusus pembelajaran inovatif bahasa 

adalah pendekatan whole language, pendekatan keterampilan proses, 

dan pendekatan komunikatif.  

Arah pembelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan saat ini 

(kurikulum 2004 dan KTSP) menggunakan pendekatan kontekstual dan 

komunikatif. Pembelajaran bahasa  Indonesia yang kontekstual 

komunikatif diharapkan memenuhi kriteria: a) lebih menekankan konteks 

berbahasa nyata konteks siswa , b) tata bahasa hanya untuk 

membetulkan kesalahan ejaan dan ujaran siswa, c) keterampilan 

berbahasa nyata menjadi tujuan utama, d) membaca sebagai alat untuk 

belajar (reading for learning), bukan sekadar belajar membaca atau 

learning to read, e) menulis sebagai alat berekspresi dan menyampaikan 

gagasan, dan f) kelas sebagai tempat berlatih menulis, membaca, 

berbicara, dan mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Dengan 

demikian, kompetensi komunikatif yang menjadi muara akhir pencapaian 

pembelajaran bahasa Indonesia memiliki ciri: 

1) makna lebih penting, mengalahkan struktur dan bentuk, 

2) konteks itu penting, bukan kaidah/sistem bahasa, 

3) belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, 

4) target penguasan sistem/kaidah bahasa dicapai melalui proses 

mengatasi hambatan berkomunikasi, 

5) kompetensi komunikatif menjadi tujuan utama, bukan kompetensi 

kebahasaan, 

6) kelancaran dan keberterimaan menjadi tujuan, bukan sekadar 

ketepatan bahasa; untuk itu siswa didorong untuk selalu berinteraksi 

dengan siswa lain (Brown, 2001:45). 
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b. Strategi PAIKEM 
  Strategi PAIKEM merupakan ruh pembelajaran inovatif, yakni 

strategi pembelajaran yang memiliki karakter: aktif, integratif, komunikatif, 

efektif, dan menyenangkan.  

 

Pembelajaran Aktif  
Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak mendominasi 

dan tidak menjadi penyampai materi dengan ceramah, tetapi lebih 

berperan sebagai motivator, fasilitator, pendamping, dan pembimbing bagi 

siswa. Sementara itu, siswa memiliki perbedaan satu sama lain dalam 

minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Siswa 

tertentu lebih mudah belajar dengan dengar baca (auditif), dengan melihat 

(visual), atau dengan cara kinestetika (gerak). Oleh karena itu,  kegiatan 

pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, waktu belajar, alat 

belajar, dan cara penilaian perlu beragam sesuai karakteristik siswa.  

KBM perlu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sebagai 

subjek dalam pembelajaran, berarti siswalah yang harus aktif menggali 

informasi, membangun konsep, menemukan dan memecahkan masalah, 

mengasah keterampilan, dan membiasakan sikap positif,  

Permasalahannya adalah bagaimana seorang guru bisa membuat 

siswa aktif? Beberapa cara yang dapat dikembangkan untuk membuat 

siswa aktif, di antaranya adalah sebagai berikut. 

2) Penciptaan setting kelas yang merangsang siswa aktif. Ada 10 setting 

kelas yang memungkinkan siswa belajar secara aktif, yakni (1) kelas 

bentuk U atau setengah lingkaran, (2) kelas gaya-tim, (3) kelas gaya 

meja konverensi, (4) kelas gaya lingkaran, (5) kelas gaya kelompok 

pada kelompok, (6) kelas gaya ruang kerja, (7) kelas gaya 

pengelompokan berpencar, (8) kelas gaya formasi tanda pangkat, (9) 

kelas gaya auditorium, dan (10) kelas gaya tradisional/seminar. Setting 

kelas akan sangat mempengaruhi aktivitas siswa. Kelas gaya 

tradisional (10) kurang baik untuk membangkitkan aktivitas siswa 
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karena secara psikologis siswa ditempatkan pada kedudukan siap 

untuk menerima informasi.  Kelas gaya ini hanya cocok untuk 

membuka dan menutup pelajaran, tetapi kurang tepat untuk aktivitas 

belajar. (Silberman, 2004) 

3) Merangsang partisipasi siswa secara penuh. Ada sepuluh cara 

meminta siswa untuk berpartisipasi, yakni (1) diskusi terbuka, (2) kartu 

jawab, (3) jajak-pendapat, (4) diskusi subkelompok, (5) mitra belajar, 

(6) penyemangat, (7) panel, (8) ruang terbuka (fishbowl), (9) 

permainan, (10) memanggil pembicara selanjutnya (Silberman, 2004).  

 

Pembelajaran Integratif 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang terdiri atas berbagai 

unsur, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural bahasa 

terdiri atas bagian-bagian seperti fonem, morfem, kata, frase, klausa, 

kalimat, paragraph, dan wacana. Secara fungsional bahasa untuk 

berkomunikasi secara reseptif (keterampilan mendengarkan dan 

membaca), secara produktif (keterampilan berbicara, menulis).  Berbagai 

unsure kebahasaan dan keterampilan berbahasa tersebut tidak dapat 

dipisah-pisahkan dalam konteks komunikatif. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa memerlukan tema sebagai upaya penciptaan 

konteks yang dapat mengintegrasikan berbagai komponen kebahasaan 

dan keterampilan berbahasa dalam rangka mendukung proses 

komunikasi. 

Pendekatan tematis menyarankan agar pembelajaran bahasa diikat 

oleh tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa yang digunakan 

sebagai sarana berlatih membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara 

secara terintegrasi sebagaiana layaknya komunikasi yang terjadi di 

masyarakat. Selain itu, pendekatan terpadu/integratif juga menyarankan 

agar pembelajaran bahasa Indonesia didasarkan pada wawasan whole 

language, yaitu cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, 

tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang (siswa dan guru) yang 
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terlibat dalam pembelajaran. Whole Language dimulai dengan 

menumbuhkan lingkungan yang membelajarkan bahasa secara utuh dan 

keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)  

diajarkan secara terpadu. Dengan konsep itu, dalam jangka panjang, 

target penguasaan kemahirwacanaan itu dapat tercapai. Unsur-unsur 

kebahasaan (fonem, kata, frasa, klausa, dan kalimat) dibelajarkan secara 

utuh dalam konteks keterampilan berbahasa sebagai hal yang dapat 

membantu memperlancar berbahasa. Penerapannya dapat menggunakan 

komponen-komponen whole language,  yaitu reading aloud, journal 

writing, sustained silent reading, shared reading, guided reading, guided 

writing, independent reading, dan independent writing.  

Prinsip yang mendasari guru mengajarkan bahasa Indonesia sebagai 

sebuah keterampilan, antara lain pengintegrasian antara bentuk dan 

makna, penekanan pada kemampuan berbahasa praktis dan interaksi 

yang produktif antara guru dengan siswa. Prinsip pertama menyarankan 

agar pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang diperoleh, berguna 

dalam komunikasi sehari-hari (meaningful). Dengan kata lain, agar 

dihindari penyajian materi (khususnya kebahasaan) yang tidak bermanfaat 

dalam komunikasi sehari-hari, misalnya, pengetahuan tata bahasa bahasa 

Indonesia yang sangat linguistis.  

Prinsip kedua menekankan bahwa melalui pembelajaran bahasa 

Indonesia, siswa diharapkan mampu menangkap ide yang diungkapkan 

dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, serta mampu 

mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan 

maupun tertulis. Penilaian hanya sebagai sarana pembelajaran bahasa, 

bukan sebagai tujuan.  

Prinsip ketiga mengharapkan agar di kelas bahasa tercipta 

masyarakat pemakai bahasa Indonesia yang produktif. Tidak ada peran 

guru yang dominan. Guru diharapkan sebagai ‘pemicu’ kegiatan 

berbahasa lisan dan tulis. Peran guru sebagai orang yang tahu atau 

pemberi informasi pengetahuan bahasa Indonesia agar dihindari. 



 

 

7-20 Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran Komunikatif 
Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa adalah suatu 

pendekatan yang bertujuan mengembangkan kompetensi komunikatif 

pada empat aspek keterampilan berbahasa, mencakup menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut saling 

ketergantungan. Kompetensi komunikatif adalah konsep yang 

diperkenalkan oleh Dell Hymes (1970). Ide asli Hymes adalah bahwa 

pemakai bahasa mempunyai lebih dari hanya kompetensi gramatika untuk 

dapat berkomunikasi secara efektif dalam bahasa bersangkutan; 

pengguna bahasa juga harus tahu bagaimana bahasa tersebut digunakan 

oleh anggota komunitas bahasa untuk mencapai tujuan mereka. 

Orwig (1999) membagi kompetensi komunikatif atas aspek linguistik 

dan aspek pragmatik. Aspek linguistik kompetensi komunikatif adalah hal-

hal kebahasaan yang berkaitan dengan pencapaian pengetahuan 

fungsional yang terdapat dalam pikiran tentang unsur dan struktur bahasa 

yang mencakup kompetensi fonologi, kompetensi gramatika, kompetensi 

leksikal, dan kompetensi wacana. 

Kompetensi fonologi mencakup konsonan, vokal, pola intonasi, pola 

ritme, pola tekanan suara, dan sebagainya. Kompetensi gramatika 

gramatika adalah kemampuan mengenal dan mengucapkan struktur 

bahasa dan menggunakannya secara efektif dalam komunikasi.  

Kompetensi leksikal adalah kemampuan mengenal dan 

menggunakan kata-kata dalam suatu bahasa seperti yang digunakan oleh 

penutur bahasa. Kompetensi leksikal mencakup pemahaman berbagai 

keterkaitan di antara jenis-jenis kata dan kolokasi umum kata.  

Kompetensi wacana mengacu kepada dua kemampuan yang 

berbeda. Pertama adalah kompetensi wacana tekstual yang mengacu 

kepada kemampuan memahami dan membentuk monolog atau teks tulis 

dari berbagai "genre", seperti narasi, teks prosedural, teks ekspositori, 

teks persuasi, deskripsi, dan lain-lain. Genre wacana tesebut mempunyai 

karakteristik berbeda, tetapi di dalam setiap genre terdapat beberapa 
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unsur yang ikut membantu teks menjadi koheren, dan unsur-unsur lain 

yang digunakan untuk lebih menjelaskan perbedaan poin-poin penting. 

Belajar bahasa melibatkan pembelajaran tentang bagaimana 

menghubungkan sedemikian rupa berbagai jenis wacana sehingga 

pendengar atau pembaca dapat memahami apa yang terjadi dan mengerti 

dengan hal-hal yang penting. Banyak penulis menggunakan istilah 

wacana untuk mengacu pada interaksi dalam percakapan, sehingga 

kompetensi wacana dapat juga berarti kemampuan berpartisipasi secara 

aktif di dalam percakapan. Dalam pembelajaran bahasa, interaksi 

dianggap bagian dari kompetensi interaksi.  

Dalam aspek pragmatik terdapat kompetensi fungsional, kompetensi 

sosiolinguistik, kompetensi interaksi, dan kompetensi budaya. Kompetensi 

fungsional adalah kemampuan mencapai tujuan komunikasi dalan suatu 

bahasa. Terdapat beberapa jenis tujuan dalam menggunakan bahasa. 

Misalnya, menyapa adalah salah satu tujuan menggunakan bahasa. Kita 

dapat saja menyebutkan dalam bahasa Indonesia Selamat pagi, Apa 

kabar, atau Pagi, tergantung kepada siapa kita berbicara.  

Kompetensi sosiolinguistik adalah kemampuan menginterpretasi 

makna sosial ragam pilihan kebahasaan dan menggunakan bahasa 

dengan makna sosial yang tepat untuk situasi sosial tertentu. 

Sosiolinguistik merupakan disiplin yang sangat luas dan istilah 

kompetensi sosiolinguistik dapat berlaku lebih luas daripada yang 

dipaparkan di sini. Buku ajar ini terbatas pada pengenalan dan 

penggunaan ragam bahasa yang tepat.  

Kompetensi interaksional melibatkan pengetahuan dan penggunaan 

kaidah-kaidah interaksi yang hampir semuanya tak tertulis untuk 

berinteraksi di dalam berbagai situasi komunikasi dalam komunitas dan 

budaya bahasa yang ada. Hal ini mencakup di antaranya mengetahui cara 

memulai dan mengatur percakapan dan menegosiasi makna dengan 

orang lain. Hal ini termasuk juga mengetahui bahasa tubuh, kontak 
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pandangan, dan jarak dengan orang lain yang cocok untuk digunakan 

dalam bertindak sesuai dengan situasi.  

Kompetensi budaya adalah kemampuan memahami tingkah laku dari 

sudut pandang anggota masyarakat budaya tersebut dan bertingkah laku 

dengan cara yang dapat dimengerti oleh anggota budaya sesuai dengan 

cara yang diinginkan. Karena itu, kompetensi budaya melibatkan 

pemahaman semua aspek budaya, terutama struktur sosial, nilai dan 

kepercayaan masyarakat, dan cara sesuatu dilakukan. Contohnya, tidak 

mungkin kita dapat berbicara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris, dsb. dengan benar tanpa memahami struktur sosial masyarakat 

bersangkutan, karena struktur tersebut tercermin di dalam kata dan istilah 

yang harus digunakan pada saat berbicara dengan atau tentang orang 

lain. 

Kompetensi komunikatif belakangan ini sudah semakin 

disempurnakan. Aspek yang terlibat di dalamnya tidak saja aspek 

pragmatik, seperti kompetensi interaksi, sosiolinguistik, dan budaya, tetapi 

juga mencakup kompetensi linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan semantik. 

 
Pembelajaran Efektif 

Pengelolaan KBM di kelas dan di luar kelas meliputi pengelolaan 

tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan sumber 

belajar, dan pengelolaan strategi dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

Dalam mengelola kegiatan pembelajaran, guru perlu merencanakan tugas 

dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik, dan 

penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua siswa mampu 

‘unjuk kemampuan/mendemonstrasikan kinerja (performance)’ sebagai 

hasil belajar. Inti dari penyediaan tugas menantang ini adalah penyediaan 

seperangkat pertanyaan yang mendorong siswa bernalar atau melakukan 

kegiatan ilmiah.  
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Untuk mengemas pembelajaran secara efektif, banyak strategi 

yang dapat dilakukan oleh guru,di antaranya adalah (1) strategi pelibatan 

belajar secara langsung, (2) strategi mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap (PKS) secara aktif, (3)  strategi menjadikan 

kegiatan belajar tidak terlupakan (Silberman, 2004). 

Strategi pelibatan belajar secara langsung dapat dilakukan dengan 

cara mengajak anak untuk berbagi pengetahuan secara aktif, bertukar 

pendapat dalam kelompok, dan bertangung jawab terhadap mata 

pelajaran. Strategi mendapatkan pengetahuan secara aktif dalam kegiatan 

belajar dalam satu kelas penuh dapat dilakukan dengan teknik (1) pikiran 

yang penuh tanya selalu ingin mengetahui,  teknik tim pendengar, teknik 

membuat catatat dengan arahan, teknik belajar ala permainan binggo, 

pengajaran sinergis, pengajaran terarah, mempraktikkan materi yang 

diajarkan, bermain peran, berdebat, dan menjadi kritikus. 

Kegiatan pembelajaran kelompok dapat dilakukan dengan teknik 

debat aktif, rapat dewan kota, keputusan terbuka, memperbanyak anggota 

dewan panel, argumentasi dan argumentasi tandingan, membaca keras, 

keras, dan pengadilan oleh majelis hakim. 

 
Pembelajaran Menyenangkan 
 Betapapun beratnya sebuah beban pikiran bila dikerjakan dengan 

hati riang gembira akan terasa ringan. Belajar, menyerap informasi, 

mengkonstruksi konsep, memecahkan masalah, berhitung, menulis, dan 

segala bentuk pelajaran lain adalah sebuah beban pikiran yang menjadi 

tanggungan otak kiri. Bila tidak diimbangi dengan keceriaan, kegembiraan, 

kesenangan pada otak kanan akan mengakibatkan beban otak kiri 

semakin bertambah. Oleh karena itu, kegiatan belajar yang terlalu 

memeras konsentrasi otak kiri mesti diimbangi dengan keceriaan dan 

kegembiraan pada otak kanan untuk mengurangi beban psikologis. 

 Berbagai upaya untuk membalut proses pembelajaran dengan 

berbagai kegiatan yang menyenangkan perlu diupayakan agar kelas tidak 
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menjadi “penjara psikologis” bagi siswa. Guru perlu menciptakan strategi 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai permainan dan 

petualangan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Misalnya, 

untuk membentuk kelompok belajar dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yang menyenangkan sekaligus memberikan jiwa bagi kelompok yang 

terbentuk. Cara-cara tersebut misalnya menghitung kepala “mlinjo dompol 

…”,  sebut kegemaran, kartu misteri, pemilihan raja/ratu sejagat, dan lain-

lain. 

 Upaya menciptakan suasana gembira dalam kelas juga dapat 

dilakukan dengan menghubungkan materi dengan aktivitas sehari-hari 

yang menyenangkan. Misalnya, ketika siswa akan belajar puisi tentang 

kerusakan alam, siswa dapat diajak mendendangkan lagu ”Rumput yang 

Bergoyang” oleh Ebit G. Ade; jika puisi semangat anak muda, siswa diajak 

mendendangkan puisi ”Ekspresikan” oleh Bondan Prakoso, liriknya: ”Hai 

Kau jadikanlah dirimu seperti yang Kau mau, hai Kau ekspresikanlah 

seperti yang Kau mau...”. Kemudian syair lagu tersebut dijadikan pintu 

masuk mengenalkan puisi. Penciptaan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan seperti itu akan menjadikan siswa antusias dan mudah 

dalam memahami materi.  

Ilustrasi aktivitas siswa dan penciptaan kelas dalam pembelajaran 

inovatif bahasa Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. 

Aktivitas siswa dan suasana kelas dalam pembelajaran inovatif 
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Strategi pembelajaran adalah pola umum pembelajaran subjek didik 

yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, mengintegrasikan 

struktur (urutan/langkah) pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian, dan waktu yang digunakan untuk 

mencapai tujuan. Strategi itu akan memunculkan model pembelajaran. Model 

pembelajaran adalah rencana, pola atau pengaturan kegiatan guru dan siswa 

yang menunjukkan adanya interaksi antara unsure-unsur yang terkait dalam 

pembelajaran.  

Strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan misi KBK dan KTSP 

memiliki ciri: (1) menekankan pada pemecahan masalah, (2) sesuai dengan 

konteks pembelajaran, (3) mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri, (4) 

mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang nyata, (5) 

mendorong terciptanya masyarakat belajar, (6) menerapkan penilaian otentik, 

dan (7) menyenangkan. Kompetensi komunikatif yang menjadi muara akhir 
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Latihan Soal 2 
Kerjakan latihan soal ini dengan sungguh-sungguh. Berilah tanda 

silang pada huruf di depan jawaban yang telah disediakan yang Anda 

anggap paling tepat! 

 
1. Pembelajaran inovatif yang sesuai dengan misi KBK dan KTSP 

memiliki ciri-ciri .... 

A) menyenangkan  

B) menerapkan penilaian subjektif 

C) mendorong terciptanya masyarakat pekerja  

D) mengarahkan guru menjadi pengajar mandiri. 
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2. Pembelajaran inovatif bahasa Indonesia memiliki strategi dan 
pendekatan khusus berupa .... 
A) quantum teaching dan quantum learning 
B) pendekatan berbasis masalah 
C) pendekatan komunikatif  
D) Strategi kooperatif. 
 

3. Pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual komunikatif memiliki 
kriteria …. A) lebih mementingkan struktur dan bentuk bahasa   
B) lebih mementingkan kaidah/sistem bahasa    
C) kompetensi kebahasaan menjadi tujuan utama 
D) lebih mementingkan keterampilan berbahasa nyata. 
 

4. Pembelajaran aktif memiliki ciri-ciri .... 
A) siswa sebagai objek  
B) siswa sebagai pusat  
C) guru sebagai subjek 
D) guru mendominasi. 
 
 
 

5. Pembelajaran yang menyajikan aspek kebahasaan dalam 
keterampilan berbahasa siswa adalah ciri-ciri …. 
A) pembelajaran aktif 
B) pembelajaran integratif 
C) pembelajaran komunikatif 
D) pembelajaran menyenangkan.   

 
6. Kemampuan memulai dan mengatur percakapan dan menegosiasi 

makna dengan orang lain merupakan .... 
A) kompetensi interaksional 
B) kompetensi sosiolinguistik 
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C) kompetensi leksikal 
D) kompetansi wacana 
 

7. Merangsang partisipasi siswa secara penuh dapat dilakukan dengan... 
A) penyampaian materi  
B) diskusi tertutup 
C) karya wisata 
D) permainan. 
 

8. Kegiatan pembelajaran kelompok dapat dilakukan dengan teknik ….  

A) debat aktif  

B) komunikatif 

C) partisipatif 

D) argumentatif. 

 

9. Strategi mendapatkan pengetahuan secara aktif dalam kegiatan 

belajar klasikal adalah …. 

A) teknik keputusan terbuka  

B) teknik membaca keras  

C) teknik pikiran penuh tanya  

D) teknik debat aktif.  

10. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, guru 

dapat mengintegrasikan .... 

A) permainan dan petualangan  

B) pelajaran dan penjelasan  

C) perayaan dan penghargaan  

D) perhatian dan pengarahan.  
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BAB II 
PEDOMAN PENYUSUNAN  

SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN INOVATIF BAHASA INDONESIA 

 
Bab ini merupakan kelanjutan bab I. Tentu Anda masih ingat, pada 

bab I Anda telah memperoleh kajian tentang hakikat dan karakteristik 

strategi pembelajaran inovatif. Tentu Anda telah memahami benar 

rasional, pengertian, dan tujuan pembelajaran inovatif. Dengan 

memahami karakteristik strategi pembelajaran inovatif, tentu Anda sudah 

memiliki pemahaman yang utuh. Pemahaman itu perlu Anda realisasikan 

dalam bentuk silabus dan RPP. Bagaimana menyusun silabus dan RPP 

pembelajaran inovatif bahasa Indonesia di SMP?  

Dalam bab ini Anda akan mempelajari pedoman penyusunan 

silabus dan RPP pembelajaran inovatif. Pemahaman terhadap hal 

tersebut sangat penting bagi guru bahasa Indonesia agar Anda dapat 

mengembangkan pembelajaran inovatif bahasa Indonesia di SMP, baik 

mendesain rencana pembelajaran maupun melaksanakannya di kelas 

Anda. Dengan demikian, setelah mengikuti pelatihan ini Anda dapat 

mencapai standar kompetensi lulusan memahami pelaksanaan 

pembelajaran inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

memanfaatkan strategi PAIKEM (Pembelajaran  Aktif, Integratif, 

Komunikatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan memiliki kompetensi 

dasar  menyusun pembelajaran inovatif bahasa dan sastra Indonesia 

dengan strategi PAIKEM dengan indikator sebagai berikut: 

a) terampil menyusun silabus pembelajaran inovatif bahasa dan sastra 

Indonesia dengan strategi PAIKEM;   

b) terampil menyusun RPP pembelajaran inovatif bahasa dan sastra 

Indonesia dengan strategi PAIKEM;   
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Secara terperinci pokok-pokok materi yang akan dibahas di dalam 

bab II ini sebagai berikut. 

1. Pedoman Penyusunan Silabus Pembelajaran Inovatif Bahasa 

Indonesia 

a. Pengertian silabus  

b. Prinsip pengembangan silabus  

c. Langkah-langkah pengembangan silabus  

d. Penyusunan Silabus pembelajaran inovatif bahasa Indonesia 

2. Pedoman Penyusunan RPP Pembelajaran Inovatif Bahasa 

Indonesia 

a. Pengertian RPP  

b. Prinsip pengembangan RPP  

c. Langkah-langkah pengembangan RPP  

d. Penyusunan RPP pembelajaran inovatif bahasa Indonesia 

Uraian dan contoh juga disajikan di dalam buku ajar ini agar lebih 

membantu Anda memahami materi. Bagian berikutnya adalah rangkuman 

inti materi sehingga dengan membaca rangkuman ini, Anda akan dengan 

mudah mengingat materi yang disajikan pada uraian dan contoh. Pada 

bagian akhir bab II ini disediakan latihan soal yang harus Anda kerjakan 

karena latihan ini merupakan bagian kegiatan untuk memahami materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7-32 Pembelajaran Inovatif 

1. Silabus Pembelajaran Inovatif Bahasa Indonesia 
Dalam uraian ini Anda dapat memahami pedoman penyusunan 

silabus pembelajaran inovatif bahasa Indonesia melalui pengertian, prinsip 

pengembangan, langkah-langkah pengembangan, dan pedoman 

penyusunan silabus yang dilengkapi dengan contoh model 

pengembangan silabus. Keempat hal ini merupakan pedoman yang 

menjadi arah penyusunan silabus pembelajaran inovatif bahasa 

Indonesia. 

 
a. Pengertian Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat 

belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi atau 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.  

 

b. Prinsip Pengembangan Silabus 
1) Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam 

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

keilmuan. 

2) Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan 

fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

4) Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

5) Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, 

sumber belajar, dan sistem penilaian. 
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6) Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, 

sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang 

pencapaian kompetensi dasar. 

7) Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan 

perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan 

nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

8) Fleksibel. Keseluruhan silabus dapat mengakomodasi keragaman 

peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di 

sekolah dan tuntutan masyarakat. 

9) Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotorik). 

 

c. Langkah-Langkah Pengembangan Silabus 
Pengembangan silabus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1) Mengembangkan indikator 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang 

menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan atau respon yang dilakukan 

atau ditampilkan oleh peserta didik. Kriteria indikator adalah (a) sesuai 

dengan tingkat berpikir peserta didik, (b) berkaitan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, (c) memperhatikan aspek manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari (life skill), (d) menunjukkan pencapaian 

hasil belajar, (e) memperhatikan sumber belajar yang relevan, (f) dapat 

diukur/dikuantifikasi, (g) memperhatikan ketercapaian standar lulusan 

nasional, (h) berisi kata kerja operasional, dan (i) tidak ambigu. 

2) Mengidentifikasi materi ajar/materi pokok 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

4) Mengalokasikan waktu 

5) Mengembangkan penilaian 

6) Menentukan sumber/bahan/alat pembelajaran 
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d. Penyusunan Silabus Pembelajaran Inovatif Bahasa Indonesia 
Format silabus KTSP minimal mencakup: (1) kompetensi dasar, (2) 

materi pokok, (3) kegiatan pembelajaran, (4) indikator, (5) penilaian, (6) 

alokasi waktu, dan (7) sumber belajar. Inovasi dapat dilakukan pada 

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar. Format 

dan contoh model silabus pembelajaran inovatif bahasa Indonesia dapat 

Anda lihat berikut ini.  
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Rangkuman 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Latihan Soal  
Untuk meningkatkan kemampuan Anda menyusun silabus 

pembelajaran inovatif bahasa Indonesia, kerjakanlah latihan berikut!  

 

1) Perlu Anda pahami, apakah yang dimaksud silabus? 

2) Prinsip apasajakah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

silabus? 

3) Langkah apasajakah yang Anda lakukan untuk mengembangkan 

silabus? 

4) Susunlah silabus pembelajaran inovatif bahasa Indonesia aspek 

berbicara sastra! 
 

 

 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Pengembangan silabus harus 

memperhatikan prinsip: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual 

dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh.   

Pengembangan silabus dilakukan dengan langkah: mengembangkan 

indikator, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, mengalokasikan waktu, mengembangkan penilaian, dan 

menentukan sumber/bahan/alat pembelajaran.  

Silabus pembelajaran inovatif bahasa Indonesia disusun dengan format 

KTSP. Format silabus mencakup: kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Inovasi 

dapat dilakukan pada kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber 

belajar.    
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2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inovatif Bahasa Indonesia 
 

Dalam uraian ini Anda dapat memahami pedoman penyusunan 

RPP  pembelajaran inovatif bahasa Indonesia melalui pengertian, prinsip 

pengembangan, langkah-langkah pengembangan, dan pedoman 

penyusunan RPP yang dilengkapi dengan contoh model pengembangan 

RPP. Keempat hal ini merupakan pedoman yang menjadi arah 

penyusunan RPP pembelajaran inovatif bahasa Indonesia. 

 
a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya 

merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 

memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan 

demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang 

akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan 

untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni: kompetensi 

dasar, materi pokok, indikator hasil belajar ,dan penilaian. Kompetensi 

dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik; materi pokok 

berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar; indikator hasil 

belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi 

peserta didik; sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan 

kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila 

kompetensi belum terbentuk atau belum tercapai.  

 

b. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Pengembangan RPP pembelajaran inovatif harus memperhatikan 

beberapa prinsip sebagai berikut. 

1) Kompetensi yang dirumuskan harus jelas dan konkrit sehingga mudah 

diamati dan mudah menentukan kegiatan untuk membentuk 

kompetensi. 

2) RPP harus fleksibel dan dapat dilaksanakan. 
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3) Kegiatan pembelajaran yang direncanakan harus sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

4) RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh sehingga jelas 

pencapaiannya. 

Guru profesional harus mampu mengembangkan RPP yang baik, 

logis, dan sistematis karena RPP yang menjadi pedoman pelaksanaan 

pembelajaran mengemban “profesional accuntability”  sehingga guru 

dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. RPP yang 

dikembangkan guru bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan 

cermin dari pandangan, sikap, dan keyakinan profesional guru mengenai 

apa yang terbaik untuk peserta didiknya.  

 

c. Langkah-Langkah Pengembangan RPP 
Langkah pertama yang ditempuh guru dalam mengembangkan 

RPP adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi yang 

ingin dicapai setelah pembelajaran. Langkah kedua, mengembangkan 

materi pokok berkenaan dengan jawaban atas “apa yang harus dipelajari 

siswa untuk membentuk kompetensi?” Langkah ketiga, menentukan 

metode dan media pembelajaran. Penentuan metode pembelajaran erat 

kaitannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang diperlukan untuk 

membentuk kompetensi dasar. Dalam hal ini, strategi yang dipilih adalah 

strategi PAIKEM yang menjadi ruh pembelajaran inovatif bahasa 

Indonesia. Langkah keempat adalahLangkah keempat adalahencanakan 

penilaian. Penilaian yang dilakukan di dalam pembelajaran inovatif adalah 

penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) yang dilakukan selama 

proses pembelajaran atau pada akhir pembelajaran.  

 

d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RPP sekurang-kurangnya memuat kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran, materi pokok/ajar, metode pembelajaran, langkah 
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pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Contoh model 

RPP pembelajaran inovatif bahasa Indonesia dapat Anda lihat berikut ini. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) Nomor : 12.1 
 

Sekolah : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas /Semester : VII/2 
Komponen : Kemampuan Berbahasa 
Aspek : Menulis 
Standar Kompetensi 12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk narasi dan 

pesan singkat 
Kompetensi Dasar :12.1 Mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tak 
langsung 

Indikator (1) Mampu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak 
langsung 

(2) Mampu mengubah teks wawancara menjadi bentuk narasi 
Alokasi Waktu :   4  X  40 menit ( 2 pertemuan) 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Siswa dapat mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tak langsung 
 
B. MATERI PEMBELAJARAN 
 a. Naskah wawancara dengan seorang tokoh 
 b. Kalimat langsung dan tak langsung 
 
C. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah 
Inkuiri 
Tugas 

 
D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama: 
1. Kegiatan Awal 
a. Siswa diajak mencermati teks wawancara yang terdapat dalam 

surat kabar/majalah 
b. Guru menjelaskan sekilas mengenai kalimat langsung dan tak 

langsung dan membentuk kelompok diskusi 
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2. Kegiatan Inti 
a. Siswa membaca dalam hati teks wawancara 
b. Siswa mendiskusikan (menemukan dan mendaftar) kalimat 

langsug yang terdapat dalam naskah wawancara. 
c. Siswa menemukan ciri-ciri kalimat langsung 
d. Siswa mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung 
3. Kegiatan Akhir 
a. Guru dan siswa melakukan refleksi 
b. Siswa diberi tugas untuk mencari kalimat langsung ke dalam bentuk 

kalimat tak langsung 
 

Pertemuan Kedua: 
1. Kegiatan Awal 
a. Siswa diajak untuk mencermati sekali lagi tentang naskah 

wawancara 
b. Siswa berkelompok untuk mendiskusikan penyusunan dari bentuk 

teks wawancara ke dalam bentuk narasi 
2. Kegiatan Inti 
a. Siswa mengendapkan dan memahami isi yang terkandung dalam 

teks wawancara 
b. Secara berkelompok siswa menuliskan teks wawancara ke dalam 

bentuk narasi 
3. Kegiatan Akhir 
a. Guru dan siswa melakukan refleksi 
b. Siswa mendapat tugas untuk menuliskan hasil wawancara dari 

koran/majalah lain ke dalam bentuk narasi 
 

E. SUMBER BELAJAR 
 1. Koran Jawa Pos  
 2. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia ”Aneka Ilmu” Kelas VII Hal 136 
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F. PENILAIAN 
 1. Teknik   : Tes Tertulis 
 2. Bentuk Instrumen : Uraian 
 3. Soal/Instrumen :      
 
1. Ubahlah kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tak langsung. 
 a. ”Bagaimana hasil panen tahun ini, Pak?” tanya Bapak Bupati. 
 b. ”Wah, lumayan dibanding tahun lalu, Pak!” jawab Pak Rahmat. 
 c. ”Apakah masih ada gangguan tikus atau hama wereng?” tanya 
Bapak Bupati. 
 d. ”Sudah agak berkurang, Pak!” jawab Pak Rahmad. 

e. ”Syukurlah! Bagaimana pembelian pupuknya? Apakah masih sulit 
ditemukan di pasaran?” tanya Bapak Bupati. 

 
Rubrik Penilaian Tes Tertulis: 
No Kegiatan Skor 
1 Siswa dapat menjawab 5 soal dengan tepat 5 
2 Siswa dapat menjawab 4 soal dengan tepat 4 
3 Siswa dapat menjawab 3 soal dengan tepat 3 
4 Siswa dapat menjawab 2 soal dengan tepat 2 
5 Siswa dapat menjawab 1 soal dengan tepat 1 
6 Siswa dapat menjawab 0 soal dengan tepat 0 

 
2. Ubahlah teks wawancara di bawah ini ke dalam bentuk narasi (teks 

wawancara terlampir) 
 
Rubrik Penilaian Tes Tertulis: 
No Kegiatan Skor 
1 Jawaban sempurna 5 
2 Jawaban mendekati sempurna 4 
3 Jawaban setengah sempurna 3 
4 Jawaban jauh dari sempurna 2 
5 Jawaban salah 1 

Skor maksimal: 
No 1 = 5 
No 2 = 5 
Jumlah 10 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 adalah sebagai berikut: 
  
 Perolehan Skor    
Nilai akhir = ----------------------- X Skor Ideal 

(100) 
=   .  .  . 

 Skor Maksimum 
(10) 

   

           .............., 
........................ 

Mengetahui,     Guru Mata Pelajaran, 
Kepala ................ 
 
 
 
.....................................                                        ...... .........................  
NIP         NIP  

 
Rangkuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan RPP pembelajaran 

inovatif harus memperhatikan prinsip: kompetensi yang dirumuskan harus jelas 

dan konkrit; RPP harus fleksibel dan dapat dilaksanakan; kegiatan 

pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar; dan RPP yang 

dikembangkan harus utuh dan menyeluruh. 

Langkah-langkah mengembangkan RPP adalah mengidentifikasi dan 

mengelompokkan kompetensi yang ingin dicapai, mengembangkan materi 

pokok, dan menentukan metode dan media pembelajaran. RPP sekurang-

kurangnya memuat kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pokok/ajar, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. Inovasi dapat dilakukan pada indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, suber 

belajar, dan penilaian hasil belajar.  
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Latihan Soal 
 

Untuk meningkatkan kemampuan Anda menyusun RPP 

pembelajaran inovatif bahasa Indonesia, kerjakanlah latihan berikut!  

 

1) Perlu Anda pahami, apakah yang dimaksud RPP inovatif? 

2) Prinsip apasajakah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

silabus? 

3) Langkah apasajakah yang Anda lakukan untuk mengembangkan 

silabus? 

4) Susunlah RPP pembelajaran inovatif bahasa Indonesia aspek menulis! 
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BAB I 
 

KONSEP DASAR 
DAN PRINSIP PENILAIAN KELAS 

 
Selamat datang.  Anda tengah memasuki wilayah 

bahan ajar pelatihan Penilaian Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Bacalah, pahamilah, dan praktikanlah.  

 
A. Standar Kompetensi  

Standar Kompetensi yang harus dikuasai peserta PLPG adalah 

mampu mendeskripsikan dan menerapkan konsep dasar dan 

prinsip penilaian kelasl. 
 
B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar  yang diharapkan dapat dicapai melalui 

pembahasan kegiatan belajar ini dideskripsikan sebagai berikut. 

1) Memaparkan konsep dasar penilaian kelas 

2) Memaparkan manfaat penilaian kelas 

3) Memaparkan fungsi penilaian kelas 

4) Memaparkan kriteria penilaian kelas 

5) Memaparkan prinsip-prinsip penilaian kelas 

6) Menjelaskan ranah penilaian kelas 

7) Menjelaskan tata cara pelaksanaan penilaian kelas. 

 
C. Deskripsi Singkat 

Untuk mencapai ketujuh kompetensi dasar tersebut, berikut ini 

dibahas tujuh materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar 

tersebut. Ketujuh materi pokok   tersebut tergambarkan sebagai berikut. 

1. Konsep dasar penilaian kelas 

2. Manfaat penilaian kelas 

3. Fungsi penilaian kelas 
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4. Kriteria penilaian kelas 

5. Prinsip-prinsip penilaian kelas 

6. Ranah penilaian kelas 

7. Pelaksanaan penilaian kelas. 

 
D. Uraian Materi 

Uraian materi berusaha mendeskripsikan pokok-pokok materi lebih 

rinci. Uraian materi tiap pokok materi dipaparkan sebagai berikut. 

1. Konsep Dasar Penilaian Kelas 

Pada kurikulum baru (KTSP) penilaian hasil belajar peserta didik 

menggunakan penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu 

kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang 

pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti 

proses pembelajaran tertentu. Untuk itu, diperlukan data sebagai 

informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Keputusan tersebut berhubungan dengan sudah atau belum 

berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, 

penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 

kompetensi. 

Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung 

dapat dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian 

yang sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang akan dinilai. 

Oleh sebab itu, penilaian kelas lebih merupakan proses pengumpulan 

dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, 

dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan 

tahapan belajarnya. Dari proses ini, diperoleh potret/profil kemampuan 

peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang tercantum dalam standar isi. 
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Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui 

langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, 

pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang 

menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, 

dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. 
Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti 
penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, penilaian 

tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek, penilaian produk, 

penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik 

(portfolio), dan penilaian diri.  
Penilaian hasil belajar, baik formal maupun informal diadakan 

dalam suasana yang menyenangkan sehingga memungkinkan peserta 

didik menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. 

Hasil belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang 

dimiliki peserta didik tersebut sebelumnya.  Dengan demikian, peserta 

didik tidak merasa dihakimi oleh guru, tetapi dibantu untuk mencapai 

apa yang diharapkan. 

 

2.  Manfaat Penilaian Kelas 

Pelaksanaan penilaian kelas tgerdapat beberapa manfaat yang dapat 

diambil. Manfaat penilaian kelas antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

b. Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan 

dan remedial.  

c. Untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 
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d. Untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar. 

e. Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah 

tentang efektivitas pendidikan.  

f. Untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Diknas 

Daerah) dalam mempertimbagkan konsep penilaian kelas yang 

baik digunakan 

 

3. Fungsi Penilaian Kelas 

Penilain kelas memiliki beberapa fungsi. Penilaian kelas memiliki 

fungsi sebagai berikut:  

a. Menggambarkan sejauhmana seorang peserta didik telah 

menguasai suatu kompetensi. 

b. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang 

langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan 

kepribadian maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

c. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang 

membantu guru menentukan apakah seseorang perlu mengikuti 

remedial atau pengayaan. 

d. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran 

yang sedang  berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran 

berikutnya.   

e. Sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan 
perkembangan peserta didik. 

 

4. Kriteria Penilaian Kelas 

Penilain kelas memiliki kriteria sebagai dasar acuan kualitas. 
Ada 6 kriteria penilaian kelas yang dijadikan acuan. Keenam kriteria itu 
dipaparkan sebagai berikut. 
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a.  Validitas 

Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan 
menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 
Dalam menyusun soal sebagai alat penilaian perlu memperhatikan 
kompetensi yang diukur, dan menggunakan bahasa yang tidak 
mengandung makna ganda. Misal, guru ingin menilai kompetensi 
dasar kelas IX semester 2: Memahami berbagai bahaya bencana 
alam. Bentuk penilaian valid jika menggunakan tes lisan atau tulis. 
Jika menggunakan tes pratek atau unjuk kerja penilaian tidak valid. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. 
Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan yang 
reliable dan menjamin konsistensi. Misalnya guru menilai dengan 
proyek kelas IX semester 2 untuk kompetensi dasar mempraktikkan 
perencanaan dasar-dasar kegiatan menjelajah alam bebas  serta 
nilai kerja sama, toleransi, tolong menolong, pengambilan 
keputusan dalam kelompok,  penilaian akan reliabel jika hasil yang 
diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan 
kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel 
petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. 

c. Terfokus pada kompetensi 

Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 
berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian 
kompetensi (rangkaian kemampuan), bukan hanya pada 
penguasaan materi (pengetahuan). 

d. Keseluruhan/Komprehensif 

Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara 
dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik sehingga 
tergambar profil  kompetensi peserta didik. 

e. Objektivitas 

Penilaian dikatakan objektif kalau penilaian itu menilaia apa yang 

seharusnya dinilai. Penilaian itu harus dilaksanakan secara 

obyektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, 
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berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam  

pemberian  skor. 

f. Mendidik 

Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi 

guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. 

 

5. Prinsip Penilaian Kelas 

Dalam pelaksanaan penilaian kelas harus memperhatikan 

prinsip-prinsip penilaian. Ada beberapa prinsip penilaian kelas yang 

harus diperhatikan guru. Dalam melaksanakan penilaian, guru 

sebaiknya: 

a. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara 

terpadu. 

b. Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat 

penilaian sebagai cermin diri. 

c. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program 

pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi 

tentang hasil belajar peserta didik. 

d. Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. 

e. Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang 

bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 

f. Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian 

kelas dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk, 

portofolio, unjuk kerja, proyek, dan pengamatan tingkah laku. 

g. Melakukan penilaian kelas secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ulangan harian dapat 

dilakukan bila sudah menyelesaikan satu atau beberapa 

indikator atau satu kompetensi dasar. Pelaksanaan ulangan 



 

 

8-7 Penilaian Pembelajaran

harian dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, observasi atau 

lainnya.  Ulangan tengah semester dilakukan bila telah 

menyelesaikan beberapa kompetensi dasar, sedangkan 

ulangan akhir semester dilakukan setelah menyelesaikan 

semua kompetensi dasar semester bersangkutan. Ulangan 

kenaikan kelas dilakukan pada akhir semester genap dengan 

menilai semua kompetensi dasar semester ganjil dan genap, 

dengan penekanan pada kompetensi dasar semester genap. 

Guru menetapkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik 

berdasarkan hasil belajarnya pada kurun waktu tertentu (akhir 

semester atau akhir tahun). 

  

Agar penilaian objektif, guru harus berupaya secara optimal 

untuk (1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dan 

tingkah laku dari sejumlah penilaian, (2) membuat keputusan yang 

adil tentang penguasaan kompetensi peserta didik dengan 

mempertimbangkan hasil kerja (karya). 

 

6. Ranah Penilaian Kelas 

Penilaian dalam Kurikulum saat ini (KTSP)-yang berbasis 

kompetensi  tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta 

didik, tetapi kompetensi secara utuh yang merefleksikan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-

masing mata pelajaran. Dengan kata lain, kurikulum tersebut menuntut 

proses pembelajaran di sekolah berorientasi pada penguasaan 

kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. 

Kurikulum tersebut memuat sejumlah standar kompetensi untuk 

setiap mata pelajaran. Satu standar kompetensi terdiri dari beberapa 

kompetensi dasar. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), 

satu kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi beberapa 
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indikator pencapaian hasil belajar. Indikator tersebut menjadi acuan 

dalam merancang penilaian. 

 
7.  Langkah-langkah Pelaksanaan Penilaian Kelas  
      Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan penilaian kelas. Adapun langkah-langkah itu di antaranya 

1) penetapan indikator pencapaian kompetensi, 2) pemetaan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, dan 3) penetapan teknik 

penilaian.  
a. Penetapan Indikator Pencapaian kompetensi 

Indikator merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan 

atau proses yang berkontribusi/menunjukkan ketercapaian suatu 

kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, 

seperti: mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, 

menceritakan kembali, mempraktikkan, mendemonstrasikan, dan 

mendeskripsikan. 

Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan oleh guru 

dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan peserta didik. 

Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih 

indikator pencapaian kompetensi. Hal ini sesuai dengan keluasan dan 

kedalaman kompetensi dasar yang terkait. Indikator pencapaian    

kompetensi, yang menjadi bagian dari silabus, dijadikan acuan dalam 

merancang penilaian.  

Berikut contoh penetapan indikator mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia SMP/MTs  

 

 

 

 

 



 

 

8-9 Penilaian Pembelajaran

Standar Kompetensi Kompetensi 
Dasar 

Indikator pencapaian*

Memahami wacana 
lisan melalui kegiatan 
mendengarkan berita   
 

1.1  Menyimpul-kan 
isi berita yang 
dibacakan dalam 
beberapa 
kalimat   

 

 
Mampu menuliskan 
pokok-pokok berita 
yang didengarkan 
 
Mampu menyimpulkan 
isi berita yang 
dibacakan dalam 
beberapa kalimat 

1.2  Menuliskan 
kembali berita 
yang dibacakan    
ke dalam 
beberapa 
kalimat   

 
Menuliskan kembali 
berita yang dibacakan     
ke dalam beberapa 
kalimat   

      * : dikembangkan oleh guru  
 
 

b. Pemetaan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 
Indikator 

Pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan 

guru dalam menentukan teknik penilaian. Berikut diberikan contoh 

pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan teknik 

penilaian. 

 

Standar 
Kompete

nsi 

Kompete
nsi 

Dasar 
Indikator KK

M 

Teknik Penilaian 

Tes

Pe
rfo
rm
en
t 

Pr
od
uk 

Pr
oy
ek 

Port
o 

Foli
o 

Memaha
mi 
wacana 
lisan 
melalui 
kegiatan 
mendeng
arkan 

1.1  
Menyi
m-pul-
kan isi 
berita 
yang 
dibaca
kan 

 
Mampu 
menuliskan 
pokok-pokok 
berita yang 
didengarkan 
 
Mampu 

  75 

  
  70 

 
V 
 
 
 
v 
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berita   
 

dalam 
bebera
pa 
kalimat  

 

menyimpulkan 
isi berita yang 
dibacakan 
dalam 
beberapa 
kalimat 

 
c. Penetapan Teknik Penilaian 

Dalam memilih teknik penilaian mempertimbangkan ciri indikator, 

contoh: 

• Apabila tuntutan indikator melakukan sesuatu, maka teknik 

penilaiannya adalah unjuk kerja (performance). 

• Apabila tuntutan indikator berkaitan dengan pemahaman 

konsep, maka teknik penilaiannya adalah tertulis. 

• Apabila tuntutan indikator memuat unsur penyelidikan maka 

teknik penilaiannya adalah proyek. 

 
E. Rangkuman 

Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait 

dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau 

hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 

tertentu.  

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian kelas, di 

antaranya untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian 

kompetensi. Selain itu, ada beberapa fungsi penilaian kelas di 

antaranya menggambarkan sejauhmana seorang peserta didik telah 

menguasai suatu kompetensi. 

Ada 6 kriteria penilaian kelas yang dijadikan acuan, yaitu  validitas, 

reliabilitas, terfokus pada kompetensi, keseluruhan/Komprehensif, 

objektivitas, dan mendidik 
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Ada beberapa prinsip penilaian kelas yang harus diperhatikan guru. 

Di antaranya dalam melaksanakan penilaian, guru sebaiknya 1) 

memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu dan 

2) mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat 

penilaian sebagai cermin diri.  

Agar penilaian objektif, guru harus berupaya secara optimal untuk 

(1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dan tingkah 

laku dari sejumlah penilaian, (2) membuat keputusan yang adil tentang 

penguasaan kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan 

hasil kerja (karya) 

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga,dan kesehatan dilakukan melalui 1) Pengamatan terhadap 

perubahan perilaku dan sikap untuk menilai  perkembangan 

psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan  2) Ulangan, dan/atau 

penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. 

Penilaian dalam Kurikulum saat ini (KTSP)-yangberbasis 

kompetensi  tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta 

didik, tetapi kompetensi secara utuh yang merefleksikan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-

masing mata pelajaran.  

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

penilaian kelas. Adapun langkah-langkah itu di antaranya 1) penetapan 

indikator pencapaian kompetensi, 2) pemetaan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator, dan 3) penetapan teknik penilaian. 

 

 

F. Latihan Soal 
 

   Jawablah Pertanyaan berikut secara singkat dan jelas! 
1. Kemukakan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian 

kelas! 
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2. Kemukakan dan jelaskan manfaat penilaian kelas! 

3. Kemukakan dan jelaskan fungsi penilaian kelas! 

4. Coba Anda kemukakan dan jelaskan kriteria penilaian kelas! 

5. Coba jelaskan prinsip-prinsip penilaian kelas! 

6. Jelaskan ranah yang dinilai dalam penilaian kelas! 

7. Jelaskan bagaimana pelaksanaan penilaian kelas! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
 

TEKNIK-TEKNIK DAN RANAH PENILAIAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 
  Teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh oleh 

guru untuk memperoleh informasi mengenai proses dan 
hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik. 
Informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik 
dapat diperoleh guru manakala guru memahami makna 
dan fungsi teknik-teknik penilaiannya. Karena itu, bagianl 
ini memaparkan beberapa pokok bahasan penting tentang 
teknik-teknik penilaian, seperti teknik-teknik penilaian 
dan  ranah penilaian 

 
 
A.  Standar Kompetensi  

Standar Kompetensi yang harus dikuasai peserta PLPG adalah 

mampu mendeskripsikan dan menerapkan teknik-teknik dan 

ranah penilaian Bahasa dan Sastra Indonesia. 
 
B.  Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar  yang diharapkan dapat dicapai melalui 

pembahasan kegiatan belajar ini dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Memaparkan dan menerapkan teknik-teknik penilaian bahasa dan 

sastra Indonesia 

b. Memaparkan ranah-ranah penilaian  

 
C.  Deskripsi Singkat 

Untuk mencapai ketujuh kompetensi dasar tersebut, berikut ini 

dibahas tujuh materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar 

tersebut. Ketujuh materi pokok   tersebut tergambarkan sebagai 

berikut. 

1. Teknik-teknik penilaian 
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2.  Ranah penilaian 

 
D. Uraian Materi 

Uraian materi berusaha mendeskripsikan pokok-pokok materi lebih 

rinci. Uraian materi tiap pokok materi dipaparkan sebagai berikut. 

 

1. Teknik-teknik Penilaian  
Teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh oleh guru untuk 

memperoleh informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan terhadap peserta didik. Beragam teknik penilaian dapat 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar 

peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun 

hasil belajar. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya 

adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Penilaian 

kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian 

kompetensi  yang memuat satu ranah atau lebih. Berdasarkan indikator-

indikator ini dapat ditentukan cara penilaian yang sesuai, apakah dengan 

tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau 

kelompok. Untuk itu, ada tujuh teknik yang dapat digunakan untuk menilai 

kemajuan belajar penjaskes peserta didik, yaitu penilaian unjuk kerja, 

penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, 
penggunaan portofolio, dan penilaian diri.   

  

a.  Penilaian Unjuk Kerja   

Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian unjuk kerja yang akan 

dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 

penilaian unjuk kerja.    
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1) Pengertian Penilaian Unjuk Kerja        

Penilaian unjuk kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Dalam 

penilaian mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, penilaian ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta 

didik  melakukan tugas tertentu, seperti berbicara/menceritakan 

sesuatu. Cara penilaian ini dianggap  lebih otentik daripada tes tertulis 

karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik 

yang sebenarnya. 

Dalam pelaksanaan penilaian  unjuk kerja perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut 

 Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk 

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.  

 Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja 

tersebut. 

 Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. 

 Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga 

semua dapat diamati. 

 Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan 

diamati. 

2) Teknik Penilaian Unjuk Kerja 

Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks 

untuk  menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk 

menilai kemampuan berbicara peserta didik, misalnya  dilakukan 

pengamatan atau observasi praktik berbicara yang beragam, seperti: lafal, 

intonasi, kelancaran, keberanian, dll. Dengan demikian, gambaran 

kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Untuk mengamati unjuk kerja 

peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen (1) daftar cek,  (2) 

skala penilaian. 
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( 1)  Daftar Cek (Check-list) 

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 

cek (baik-tidak baik). Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik 

mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 

diamati oleh penilai.  Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak 

memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya 

mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-

tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat 

nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati 

subjek dalam jumlah besar.  Perhatikan contoh  Check list berikut. 

  

                                             Format Penilaian Berbicara  
   Nama peserta didik: ________    Kelas: _____ 

  No. Aspek Yang Dinilai Baik Tidak 
baik 

1. Lafal    

2. Intonasi     

3. Kelancaran     

4. Pilihan kata            

5. Dll   

Skor yang dicapai  

Skor maksimum  

 
Keterangan: 

   Baik mendapat skor 1 
   Tidak baik mendapat skor 0 

(2) Skala Penilaian (Rating Scale)  

Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan 

kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum memiliki 

pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak 

sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 1 = tidak kompeten,  2 
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= cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat kompeten. Untuk 

memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih 

dari satu orang, agar hasil penilaian lebih akurat. Berikut ini diberikan 

contoh Rating Scale.  
                                   

Format Penilaian Berbicara 
Nama Siswa: ________    Kelas: _____ 

N
o Aspek Yang Dinilai 

Nilai 
1 2 3 4

1. Lafal    

2. Intonasi     

3. Kelancaran      

4. Dll.    

5.     

Jumlah    

Skor Maksimum  

 
Keterangan penilaian: 
1 = tidak kompeten 
2 = cukup kompeten 
3 = kompeten 
4 = sangat kompeten 
 
Kriteria penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. 
1) Jika seorang siswa memperoleh skor 25-32 dapat ditetapkan sangat 
kompeten 
2) Jika seorang siswa memperoleh skor 21-25 dapat ditetapkan 
kompeten  
3) Jika seorang siswa memperoleh skor 16-20 dapat ditetapkan cukup 
kompeten 
4) Jika seorang siswa memperoleh skor  0-15 dapat ditetapkan tidak 
kompeten 
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b. Penilaian Sikap 

Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian unjuk kerja yang akan 

dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 

penilaian sikap. 

    

a) Pengertian Penilain Sikap 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap 

juga  sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki 

oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau 

tindakan yang diinginkan. 

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau 

penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah 

kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun 

komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat 

dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap.  

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran  mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

adalah sebagai berikut. 

• Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap 

positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap`positif dalam diri peserta 

didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah 

diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan.  

• Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap 

positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif 

terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. 

Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap 
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guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan 

oleh guru tersebut. 

• Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu 

memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.  

Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, 

metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses 

pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar yang maksimal.   

• Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan 

suatu materi pelajaran. Misalnya kasus atau masalah  peningkatan 

pemakaian ejaan dan tata tulis. Peserta didik juga perlu memiliki sikap 

yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus  

kesalahan ejaan dan tata tulis tertentu (kegiatan cermat berbahasa). 

Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program cermat 

berbahasa. Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki sikap negatif 

terhadap kegiatan pemakaian bahasa yang salah.  

• Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang 

relevan dengan mata pelajaran.  

 

b) Teknik Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. 

Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan 

langsung, dan laporan pribadi. Teknik-teknik tersebut secara ringkas 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

(1) Observasi perilaku 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan 

seseorang dalam sesuatu hal. Misalnya orang yang biasa minum kopi 

dapat dipahami sebagai kecenderungannya yang senang kepada kopi. 

Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap peserta 
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didik yang dibinanya. Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai 

umpan balik  dalam pembinaan. 

Observasi  perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan 

menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian 

berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Berikut contoh 

format buku catatan harian. 

 
Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contoh isi Buku Catatan Harian : 
 

No. Hari/ Tanggal Nama peserta 
didik 

Kejadian  

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     BUKU CATATAN HARIAN TENTANG PESERTA DIDIK 

         

 Mata Pelajaran : ___________________ 

 Kelas : ___________________ 

 Tahun Pelajaran : ___________________ 

 Nama Guru : ___________________ 

 
 
 
 

SMP INSAN MULIA SEMARANG   

2007 
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Kolom kejadian diisi dengan kejadian positif maupun negatif. Catatan 

dalam lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk  merekam dan 

menilai perilaku peserta didik sangat bermanfaat pula untuk menilai 

sikap peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian 

perkembangan peserta didik secara keseluruhan. 

      Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar 

cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul 

dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. Berikut 

contoh format Penilaian Sikap. 

 
Contoh Format Penilaian Sikap dalam Praktik Berbicara: 

 
 

No. 
 

Nama 
Perilaku  

Nilai 
 

KeteranganSemangat Berini-
siatif 

Penuh 
Perhatian

Berlatih 
intensif  

1. Ahmad 1 2 3 3  9 Kurang 
2. Mualimah 2 3 3 2 10 Sedang 
3. ....       

 
     Catatan: 

a.  Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria 
berikut. 

      1 = sangat kurang 
      2 = kurang 
      3 = sedang 
      4 = baik 
      5 = amat baik 
b. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku 
c.    Keterangan diisi dengan kriteria berikut 
      Nilai 18-20 berarti amat baik 
      Nilai 14-17 berarti baik 
      Nilai 10-13 berarti sedang 
      Nilai  6-9   berarti kurang 
      Nilai 0-5 berarti sangat kurang 

 
       (2) Pertanyaan langsung 

Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara 

tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, 
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bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru 

diberlakukan di sekolah mengenai "Ketuntasan Hasil Belajar 

Minimal mata pelajaran penjaskes". 

Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam 

memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap 

objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru 

juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan 

membina peserta didik. 

      (3) Laporan pribadi 

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta 

membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya 

tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek 

sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya 

tentang "Prestasi Bahasa Indonesia di Sekolah" yang dicapai  

akhir-akhir ini. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut 

dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.  

  

Untuk menilai perubahan perilaku atau sikap peserta didik secara 

keseluruhan, khususnya mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

semua catatan dapat dirangkum dengan menggunakan Lembar 

Pengamatan berikut.   

Contoh Lembar Pengamatan 
                                                

       Perilaku/sikap yang diamati:         ........................................ 
 
Nama peserta didik: ...            kelas...               semester...     
   
No Deskripsi perilaku awal Deskripsi perubahan Capaian 

Pertemuan ...Hari/Tgl... ST T R S
R 

1       
2       
3       
4       
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      Keterangan: 
a.  Kolom capaian diisi dengan tanda centang sesuai perkembangan 
perilaku 
      ST = perubahan sangat tinggi 
      T   = perubahan tinggi 
      R   = perubahan rendah 
      SR = perubahan sangat rendah  
b.  Informasi tentang deskripsi perilaku diperoleh dari: 
      1) pertanyaan langsung 
      2) Laporan pribadi 

            3) Buku Catatan Harian  
  
c.  Penilaian Tertulis  

Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian tertulis yang akan 

dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 

penilaian tertulis.    

     1) Pengertian Penilaian Tertulis 

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis 

merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada 

peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta 

didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi 

dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, 

mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. 

      2) Teknik Penilaian Tertulis 

Ada dua bentuk soal  tes tertulis, yaitu: 

     a) memilih jawaban,  yang  dibedakan menjadi: 

(1) pilihan ganda 

(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

(3) menjodohkan 

(4) sebab-akibat 

b) mensuplai jawaban, dibedakan menjadi:    

(1) isian atau melengkapi 

(2) jawaban singkat atau pendek  
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(3) uraian 

Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-

salah, isian singkat, menjodohkan dan sebab akibat merupakan 

alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu 

kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami 

dengan cakupan materi yang luas. Pilihan ganda mempunyai 

kelemahan, yaitu peserta didik tidak mengembangkan sendiri 

jawabannya, tetapi cenderung hanya memilih jawaban yang benar 

dan jika peserta didik tidak mengetahui jawaban yang benar, maka 

peserta didik akan menerka. Hal ini menimbulkan kecenderungan 

peserta didik tidak belajar untuk memahami pelajaran, tetapi 

menghafalkan soal dan jawabannya. Selain itu, pilihan ganda 

kurang mampu memberikan informasi yang cukup untuk dijadikan 

umpan balik guna mendiagnosis atau memodifikasi pengalaman 

belajar. Karena itu, kurang dianjurkan pemakaiannya dalam 

penilaian kelas. 

Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang 

menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan 

mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari. 

Peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasan 

tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kompetensi, 

misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan 

menyimpulkan. Kelemahan alat ini antara lain cakupan materi yang 

ditanyakan terbatas. 

Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu 

dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a) Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi 

yang akan diuji; 
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b) materi, misalnya kesesuian soal dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada kurikulum; 

c) konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas 

dan tegas; 

d) bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan 

kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. 

 

Contoh Penilaian Tertulis 
 

    Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
    Kelas/Semester : IX/1 
 
         Mensuplai jawaban (Bentuk Uraian) 
                 1. Ceritakan kembali secara ringkas cerpen Robohnya Surau 

Kami! 
       2. ... 
                 3. ... 
 
         Cara Penskoran:  

    Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan 
dan kelengkapan jawaban   yang diberikan. Semakin lengkap dan 
tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 

 
 

d. Penilaian Proyek 

Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian proyek yang akan 

dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 

penilaian proyek.    

     1) Pengertian Penilaian Proyek 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu 

tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas 

tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian 

data.  
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Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui 

pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan 

penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik 

pada mata pelajaran tertentu secara jelas.  

Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang 

perlu dipertimbangkan sebagai berikut.  

• Kemampuan pengelolaan  

         Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari 

informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta 

penulisan laporan. 

• Relevansi 

         Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan 

tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam 

pembelajaran. 

• Keaslian 

     Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil 

karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa  

petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.  

      b) Teknik  Penilaian Proyek 

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses 

pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu 

menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 

penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan 

penyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian 

juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian 

dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek 

ataupun skala penilaian.  

       Berikut diberikan  beberapa contoh kegiatan peserta didik 

dalam penilaian proyek: 
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     a) penelitian sederhana  tentang peningkatan kesegaran jasmani 

melalui alat modern di rumah; dan 

     b) Penelitian sederhana tentang  perkembangan prestasi olahraga 

daerah. 

 
Contoh Penilaian Proyek 

 
Mata Pelajaran    : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Nama Proyek  : Perkembangan Cerpen Indonesia 
Alokasi Waktu  : Satu Semester 
Nama Siswa   : ______________________  Kelas : 

IX/1 
No Aspek * Skor (1 – 5)** 
1. Perencanaan: 

a. Persiapan  
b. Rumusan Judul  

 

2. Pelaksanaan 
a. Sistematika Penulisan 
b. Keakuratan Sumber Data/Informasi 
c. Kuantitas Sumber Data 
d. Analisis Data 
e. Penarikan Kesimpulan 

 

3. Laporan Proyek 
a. Performans 
b. Presentasi / Penguasaan 

 

 Total Skor   
         
       Keterangan: 
       *       Aspek yang dinilai disesuaikan dengan proyek dan kondisi 
siswa/sekolah 
       **  Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan 

kelengkapan jawaban yang  diberikan. Semakin lengkap dan tepat 
jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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e. Penilaian Produk  

     Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian produk yang akan 
dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 
penilaian produk.    

      a) Pengertian Penilaian Produk 
Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan 
kualitas suatu produk.  Penilaian produk meliputi penilaian 
kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan 
seni, seperti: bola, jaring, lapangan, dan lain-lain. 

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap 
tahap perlu diadakan penilaian sebagai berikut. 
• Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik 

dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, 
dan mendesain produk. 

• Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian 
kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan 
bahan, alat, dan teknik.  

• Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk 
yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.  

 

     b)  Teknik Penilaian Produk 
     Teknik penilaian produk yang biasanya digunakan adalah cara 

holistik atau analitik. 
a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua 
tahap proses pengembangan. 

b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari 
produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.  

 
Contoh Penilaian Produk 

 
   Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  
   Nama Proyek  : Menulis Cerpen 
   Alokasi Waktu  : 2 Minggu 
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Nama Siswa : ______________________   Kelas : 
IX/1 

No Aspek * Skor (1 – 5)** 

1. Penggunaan Pilihan Kata  

2. Proses penulisan 
a. Persiapan penulisan 
b. Teknik penulisan 
c. Kebersihan dan kerapian 

 

3. Hasil Produk 
a. Bentuk Fisik (Unsur Instrinsik) 
b. Inovasi 

 

 Total Skor   

Keterangan: 
*    Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 

         **  Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan 
dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan 
tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 

 

f. Penilaian  Portofolio  

Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian unjuk kerja yang akan 
dipaparkan pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik 
penilaian portofolio.    

     1)   Pengertian Penilain Portofolio 
Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 
didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan 
perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode 
tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari 
proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, 
hasil tes (bukan nilai) atau bentuk informasi lain yang terkait 
dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran.  

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya 
siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata 
pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan 
dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi 
perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat 
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menilai perkembangan kemampuan peserta didik  dan terus  
melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat 
memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik 
melalui karyanya, antara lain: karangan, resensi  buku/ literatur, 
laporan penelitian, sinopsis, dsb. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman 
dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain: 
a)   Karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu 
sendiri.  

Guru melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang 
dijadikan bahan penilaian portofolio agar karya tersebut 
merupakan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. 

b)  Saling percaya antara guru dan peserta didik 
Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki 
rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu 
sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik. 

c)   Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik 
Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan 
peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan 
kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga 
memberi dampak negatif proses pendidikan 

d)   Milik bersama (joint ownership) antara peserta didik dan 
guru 

Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas 
portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya 
yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus 
meningkatkan kemampuannya. 

e)   Kepuasan  
Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti 
yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih 
meningkatkan diri. 

 f)   Kesesuaian  
Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai 
dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. 

 g)  Penilaian proses dan hasil 
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Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. 
Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru 
tentang kinerja dan karya peserta didik.  

 h)  Penilaian dan pembelajaran  
Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari 
proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai 
diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan 
dan kekurangan peserta didik. 
 

       2) Teknik Penilaian Portofolio 
Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-
langkah sebagai berikut:  
a) Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, 

tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang 
digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh 
peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolionya peserta didik 
dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. 
Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi 
membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini 
hasil penilaian mereka sendiri.  

b) Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa 
saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu 
dan yang lain bisa sama bisa berbeda. Misalnya, untuk 
kemampuan menulis peserta didik mengumpulkan karangan-
karangannya.  

c) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam 
satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker 
masing-masing di madrasah.  

d) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 
perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan 
kualitas dari waktu ke waktu. 

e) Sebaiknya tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan 
bobotnya dengan para peserta didik sebelum mereka membuat 
karyanya . Diskusikan cara penilaian kualitas karya para peserta 
didik. Contoh, Kriteria penilaian kemampuan menulis karangan 
tentang olah raga, yaitu: penggunaan tata bahasa, pemilihan 
kosa-kata, kelengkapan gagasan, dan  sistematika penulisan. 
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Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan (standar) 
guru dan berusaha mencapai standar tersebut. 

f)   Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. 
Guru dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai 
dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan 
karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini 
dapat dilakukan pada saat membahas portofolio. 

g) Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan maka 
peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, 
antara peserta didik dan guru perlu dibuat “kontrak” atau 
perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya 2 
minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada 
guru. 

h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika 
perlu, undang orang tua peserta didik dan  diberi penjelasan 
tentang maksud serta tujuan portofolio, sehingga orangtua 
dapat membantu dan memotivasi anaknya. 

           
Contoh Penilaian Portofolio 

             Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  
             Alokasi Waktu  : 1 Semester 
             Nama Siswa : _________________   Kelas : VIII/1 

 

No 
Standar 
Kompetensi/Ko
mpetensi Dasar 

Peri
ode 

Kriteria 
Ke
t 

Tata 
bahas

a 

Kos
a 

kata

Kelengkap
an 

gagasan 

Sistemati
ka 

penulisan

1. Menulis 
karangan 
Perkembangan 
Olahraga 
Daerah 

30/7      

10/8      

dst.      

2. Membuat 
resensi buku 
Olahraga  

1/9      

30/9      
10/1
0 

     

Dst.      



 

 

8-33 Penilaian Pembelajaran

 
      Catatan: 

Setiap karya siswa sesuai Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar 
yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file 
(tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. 
Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0 - 10 atau 
0 - 100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, 
semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan 
catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai. 

 
g. Penilaian Diri (self assessment) 

     Hal ikhwal berkaitan dengan penilaian diri yang akan dipaparkan 

pada bagian berikut meliputi 1) pengetian dan  2) teknik penilaian diri.    

      1) Pengertian Penilaian Diri 

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik 

diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status,  

proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya 

dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat 

digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

• Penilaian kompetensi kognitif di kelas,  misalnya: peserta didik 

diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran 

tertentu. Penilaian diri peserta didik didasarkan atas kriteria atau 

acuan yang telah disiapkan. 

• Penilaian kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat 

diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan 

perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta 

didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau 

acuan yang telah disiapkan.  

• Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik,  peserta 

didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan 
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yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang 

telah disiapkan. 

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif 

terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan 

penggunaan penilaian diri di kelas antara lain: 

• dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena 

mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; 

• peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena 

ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi 

terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya; 

• dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk 

berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif 

dalam melakukan penilaian.  

 

      b) Teknik Penilaian 

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. 

Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan 

dinilai. 

2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. 

3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman 

penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. 

4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. 

5) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk 

mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan 

penilaian diri secara cermat dan objektif. 

6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan 

hasil kajian   terhadap sampel hasil penilaian yang diambil 

secara acak. 
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Contoh Penilaian Diri 

 
   Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  
   Aspek   : Kognitif 
   Alokasi Waktu  : 1 Semester 

 
Nama Siswa : _________________    Kelas : 

IX/1 
 

No S. Kompetensi / K. Dasar 
Tanggapa

n Keterangan 
1 0 

1.    1 = Paham 
0 = Tidak 
Paham 

2. Dst    
 

            Catatan: 
Guru menyarankan kepada peserta didik untuk menyatakan secara 
jujur sesuai kemampuan yang dimilikinya, karena tidak 
berpengaruh terhadap nilai akhir. Hanya bertujuan untuk perbaikan 
proses pembelajaran. 
 
Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat 

mengumpulkan informasi hasil dan kemajuan belajar peserta didik 

secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan 

gambaran/informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan 

dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil tes tidak mutlak dan 

abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman 

belajar yang dialaminya. 

 

2. Domain Penilaian   
 Guru diharapkan dapat mengembangkan alat-alat penilaian yang 

membedakan berbagai jenis kompetensi yang berbeda dari tiap tingkatan 

pencapaian. Hasil penilaian diharapkan dapat menghasilakn rujukan 

terhadap pencapaian peserta didik dalam berbagai ranah/domain, seperti 
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TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Pengetahuan

Pemahaman

Penerapan

Analisis

Sintesis

Evaluasi

KEMAMPUAN BERPIKIR
(KOGNITIF)

TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Pengetahuan

Pemahaman

Penerapan

Analisis

Sintesis

Evaluasi

KEMAMPUAN BERPIKIR
(KOGNITIF)

Bloom

domain kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga hasil penilaian dapat 

menggambarkan profil peserta didik secara lengkap.   

 Berikut ini kan dipaparkan ketiga jabaran domain tersebut sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk penilaian yang tepat untuk 

mata pelajaran penjaskes. 

a. Domain Kognitif 
TINGKATAN DOMAIN KOGNITIF 

 
 

Tingkat Deskripsi 
I. Pengetahuan Arti : • Pengetahuan terhadap fakta, konsep, 

definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, 
rumus, teori, dan kesimpulan.  

Contoh kegiatan belajar:  
• mengemukakan arti  
• menamakan (memberi nama)  
• membuat daftar  
• menentukan lokasi  
• mendeskripsikan sesuatu  
• menceritakan apa yang terjadi  
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• menguraikan apa yang terjadi  
II. Pemahaman Arti : • Pengertian terhadap hubungan antar-faktor, 

antar konsep, dan antar-data, hubungan 
sebab-akibat, dan penarikan kesimpulan  

Contoh kegiatan belajar:  
•  mengungkapkan gagasan/pendapat dengan kata-

kata sendiri  
• membedakan, membandingkan  
• mengintepretasi data  
• mendiskripsi dengan kata-kata sendiri  
• menjelaskan gagasan pokok  
• menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri  

III. Aplikasi Arti : • Menggunakan pengetahuan untuk 
memecahkan masalah  

• Menerapkan pengetahuan dalam kehidupan 
sehari-hari  

Contoh kegiatan belajar:  
• menghitung kebutuhan  
• melakukan percobaan  
• membuat peta  
• membuat model  
• merancang strategi  

IV. Analisis Arti : • Menentukan bagian-bagian dari suatu 
masalah, penyelesaian, atau gagasan dan 
menunjukkan hubungan antar-bagian 
tersebut.  

Contoh kegiatan belajar:  
• mengidentifikasi faktor penyebab• merumuskan 

masalah  
• mengajukan pertanyaan untuk memperoleh 

informasi  
• membuat grafik  
• mengkaji ulang  

V. Sintesis Arti : • Menggabungkan berbagai informasi menjadi 
satu kesimpulan atau konsep  

• Meramu/merangkai berbagai gagasan 
menjadi suatu hal yang baru  

Contoh kegiatan belajar:  
• membuat desain  
• mengarang komposisi lagu  
• menemukan solusi masalah  
• memprediksi  
• merancang model mobil-mobilan, pesawat 
sederhana  
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• menciptakan produk baru  
VI. Evaluasi Arti : • Mempertimbangkan dan menilai benarsalah, 

baik-buruk, bermanfaat-tak bermanfaat  
Contoh kegiatan belajar:  
• mempertahankan pendapat  
• beradu argumentasi  
• memilih solusi yang lebih baik  
• menyusun kriteria penilaian  
• menyarankan perubahan  
• menulis laporan  
• membahas suatu kasus  
• menyarankan strategi baru.  

 
 
 
 
b. Domain Afektif 

  
TINGKATAN DOMAIN AFEKTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Penerimaan

Pemberian respon

Penilaian

Pengorganisasian

Karakterisasi

KEMAMPUAN BERSIKAP/NILAI
(AFEKTIF)

Kratwohl,dkk

TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Penerimaan

Pemberian respon

Penilaian

Pengorganisasian

Karakterisasi

KEMAMPUAN BERSIKAP/NILAI
(AFEKTIF)

Kratwohl,dkk
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Tingkat Deskripsi 
I. Penerimaan 
(Receiving) 
 

Arti : • Kepekaan (keinginan menerima/ 
memperhatikan) terhadap fenomena dan 
stimuli  

 • Menunjukkan perhatian yang terkontrol dan 
terseleksi  

Contoh kegiatan belajar:  
• sering mendengarkan musik  
• senang membaca puisi  
• senang mengerjakan soal matematika  
• ingin menonton sesuatu  
• senang membaca cerita  
• senang menyanyikan lagu  

II. Responsi  
(Responding)  
 

Arti : • Menunjukkan perhatian aktif  
• Melakukan sesuatu dengan/tentang 

fenomena  
• Setuju, ingin, puas meresponsi 

(menanggapi)  
Contoh kegiatan belajar:  
• mentaati aturan  
• mengerjakan tugas  
• mengungkapkan perasaan  
• menanggapi pendapat  
• meminta maaf atas kesalahan  
• mendamaikan orang yang bertengkar  
• menunjukkan empati  
• menulis puisi  
• melakukan renungan  
• melakukan introspeksi  

III. Acuan nilai  
(Valuing)  
 

Arti : • Menunjukkan konsistensi perilaku yang 
mengandung nilai  

•Termotivasi berperilaku sesuai dengan 
nilai-nilai yang pasti  

•Tingkatan: menerima, lebih menyukai, dan 
menunjukkan komitmen terhadap suatu 
nilai  

Contoh kegiatan belajar:  
• mengapresiasi seni  
• menghargai peran  
• menunjukkan keprihatinan  
• menunjukkan alasan perasaan jengkel  
• mengoleksi kaset lagu, novel, atau barang antik  
• melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup  
• menunjukkan simpati kepada korban pelanggaran 
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HAM  
• menjelaskan alasan senang membaca novel  

IV. Organisasi Arti: • Mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke 
dalam latu sistem.  

• Menentukan saling hubungan antarnilai 
• Memantapkan suatu nilai yang dominan 

dan diterima di mana-mana  
• Tingkatan : - Konseptualisasi suatu nilai - 

Organisasi suatu sistem nilai  
Contoh kegiatan belajar:  
• bertanggung jawab terhadap perilaku  
• menerima kelebihan dan kekurangan pribadi  
• membuat rancangan hidup masa depan  
• merefleksi pengalaman dalam hal tertentu  
• membahas cara melestarikan lingkungan hidup  
• merenungkan makna ayat kitab suci bagi 
kehidupan  

V. Karakterisasi  
(menjadi karakter)  
 

Arti : • Suatu nilai/sistem nilai telah menjadi 
karakter  

• Nilai-nilai tertentu telah mendapat tempat 
dalam hirarki nilai individu, diorganisasi 
secara konsisten, dan telah mampu 
mengontrol tingkah laku individu.  

Contoh kegiatan belajar:  
• rajin, tepat waktu, berdisiplin diri  
• mandiri dalam bekerja secara independen  
• objektif dalam memecahkan masalah  
• mempertahankan pola hidup sehat  
• menilai masih pada fasilitas umum dan 

mengajukan saran perbaikan  
• menyarankan pemecahan masalah HAM  
• menilai kebiasaan konsumsi  
• mendiskusikan cara-cara menyelesaikan konflik 

antar-teman  
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TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

MENIRU

MENGGUNAKAN

KETEPATAN

MERANGKAIKAN

NATURALISASI

KETERAMPILAN
(PSIKOMOTOR)

TAKSONOMI KOMPETENSI PEMBELAJARAN

MENIRU

MENGGUNAKAN

KETEPATAN

MERANGKAIKAN

NATURALISASI

KETERAMPILAN
(PSIKOMOTOR)

c. Domain Psikomotor 
 
TINGKATAN DOMAIN PSIKOMOTOR 

 
 

 
Tingkat Deskripsi 

I. Gerakan refleks  Arti : • Gerakan refleks adalah basis semua perilaku 
bergerak  

• Responsi terhadap stimulus tanpa sadar 
Misalnya: melompat, menunduk, berjalan, 
menggerakkan leher dan kepala, mengenggam, 
memegang  

Contoh kegiatan belajar:  
• mengupas mangga dengan pisau  
• memotong dahan bunga  
• menampilkan ekspresi yang berbeda  
• meniru gerakan polisi lalu lintas, juru parkir  
• meniru gerakan daun berbagai tumbuhan yang diterpa 

angin.  
II. Gerakan dasar  
(Basic 
fundamental  
movements)  

Arti:  • Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat  
diperhalus melalui praktik  

• Gerakan ini terpola dan dapat ditebak   
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 Contoh kegiatan belajar:  
•  Contoh gerakan tak berpindah: bergoyang, 

membungkuk, merentang, mendorong, menarik, 
memeluk, berputar  

•  Contoh gerakan berpindah: merangkak, maju 
perlahan-lahan, meluncur, berjalan, berlari, meloncat-
loncat, berputar mengitari, memanjat  

•  Contoh gerakan manipulasi: menyusun balok/blok, 
menggunting, menggambar dengan crayon, 
memegang dan melepas objek, blok, atau mainan  

•  Keterampilan gerak tangan dan jari-jari: memainkan 
bola, menggambar.  

III. Gerakan 
persepsi  
(Perceptual  
abilities)  
 

Arti:  • Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu 
kemampuan perseptual  

Contoh kegiatan belajar:  
• menangkap bola, mendrible bola  
• melompat dari satu petak ke petak lain dengan 1 kali 
sambil menjaga keseimbangan  

• memilih satu objek kecil dari sekelompok objek yang 
kurannya bervariasi  

• membaca  
• melihat terbangnya bola pingpong  
• melihat gerak pendulun  
• menggambar simbol geometri  
• menulis alfabet  
• mengulangi pola gerak tarian  
• memukul bola tenis, pingpong  
• membedakan bunyi beragam alat musik  
• membedakan suara berbagai binatang  
• mengulangi ritme lagu yang pernah didengar  
• membedakan berbagai tekstur dengan meraba  

IV. Gerakan  
kemampuan fisik  
(Psysical abilities)  
 

Arti : • Gerak lebih efisien • Berkembang melalui 
kematangan dan belajar  

Contoh kegiatan belajar:  
•  menggerakkan otot/sekelompok otot selama waktu 

tertentu  
•  berlari jauh  
•  mengangkat beban, menarik-mendorong, melakukan 

push-ups, kegiatan memperkuat lengan, kaki, dan 
perut  

•  menari  
• melakukan senam  
•  melakukan gerak pesenam, pemain biola, pemain bola 

V. Gerakan 
terampil  

Arti : • Dapat mengontrol berbagai tingkatan gerak  
•Terampil, tangkas, cekatan melalukan gerakan 
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(Skilled 
movements)  
 

yang sulit dan rumit (kompleks)  
Contoh kegiatan belajar:  
• melakukan gerakan terampil berbagai cabang olahraga 
• menari, berdansa  
• membuat kerajinan tangan  
• menggergaji  
• mengetik  
• bermain piano  
• memanah  
• skating  
• melakukan gerak akrobatik  
• melakukan koprol yang sulit  

VI. Gerakan indah 
dan kreatif (Non- 
discursive 
communi- 
cation)  
 

Arti : • Mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan  
• Gerak estetik: gerakan-gerakan terampil yang 

efisien dan indah  
• Gerak kreatif: gerakan-gerakan pada tingkat 

tertinggi untuk mengkomunikasikan peran  
Contoh kegiatan belajar:  
•  kerja seni yang bermutu (membuat patung, melukis, 

menari balet, melakukan senam tingkat tinggi, bermain 
drama (acting)  

•  keterampilan olahraga tingkat tinggi  
 

 
E. Rangkuman 
 

Teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh oleh guru untuk 

memperoleh informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan terhadap peserta didik. Ada tujuh teknik yang dapat digunakan 

untuk menilai kemajuan belajar penjaskes peserta didik di SMP/MTs, yaitu 

penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian 

proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.   

Guru diharapkan dapat mengembangkan alat-alat penilaian yang 

membedakan berbagai jenis kompetensi yang berbeda dari tiap tingkatan 

pencapaian. Hasil penilaian diharapkan dapat menghasilakn rujukan 

terhadap pencapaian peserta didik dalam berbagai ranah/domain, seperti 

domain kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga hasil penilaian dapat 

menggambarkan profil peserta didik secara lengkap.   
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F. Latihan Soal 
 
Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut! Jawablah dengan singkat dan 
jelas! 
1. Jelaskan teknik-teknik penilaian yang dapat digunakan untuk penilaian 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP/MTs! 

2. Sebutkan salah satu tes keterampilan berbicara yang dapat 

menghemat waktu pelaksanaannya? 

3. Buatlah salah satu bentuk daftar cek yang berisikan skill-skill yang 

menurut anda layak dikuasai oleh siswa setelah taat kelas IX 

SMP/MTs? 

4. Dari beberapa tes pengetahuan dan sikap, cara mana yang menurut 

anda paling cocok buat anda sendiri? 

5. Selain bentuk yang sudah diuraikan di atas, coba anda diskusikan 

salah satu bentuk tes pengetahuan dan sikap yang berhubungan 

dengan materi kesegaran jasmani? Perhatikan pelaksanaan tes 

tersebut harus menghemat waktu! 
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BAB III 
 

PEMILIIHAN TEKNIK PENILAIAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DI SMP/MTS 

 
 

 Pembahasan tentang pemilihan teknik penilaian 
Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP/MTS sangat 
diperlukan sebagai dasar pemahaman evaluasi di sekolah. 
Pelaksanaan evaluasi ini akan dapat dilaksanakan lebih 
baik manakala guru memahami makna dan fungsinya. 
Karena itu, bagian ini memaparkan beberapa pokok 
bahasan penting, seperti konsep memilih teknik penilaian 
dan contoh implementasi pemilihan teknik penilaian.  

 
A. Standar Kompetensi  

Standar Kompetensi yang harus dikuasai peserta PLPG adalah 

mampu mendeskripsikan dan menerapkan pemilihan teknik 

penilaian Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP. 
 
B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar  yang diharapkan dapat dicapai melalui 

pembahasan kegiatan belajar ini dideskripsikan sebagai berikut 

1. Menentukan jenis teknik dan bentuk penilaian yang sesuai dengan 

kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMP/MTs. 

2. Menerapkan jenis teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi 

dasar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP/MTs. 

 
C. Deskripsi Singkat 

Untuk mencapai ketujuh kompetensi dasar tersebut, berikut ini 

dibahas tujuh materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar 

tersebut. Ketujuh materi pokok   tersebut tergambarkan sebagai berikut. 

1. Konsep memilih teknik dan bentuk penilaian 

2. Contoh implementasi pemilihan teknik dan bentuk penilaian. 

 



 

 

8-46 Penilaian Pembelajaran 

D. Uraian Materi 

Uraian materi berusaha mendeskripsikan pokok-pokok materi lebih 

rinci. Uraian materi tiap pokok materi dipaparkan sebagai berikut. 

Dalam memilih teknik penilaian, hal penting yang harus diperhatikan 

adalah bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat 

mengumpulkan prestasi hasil belajar siswa secara lengkap. Alat penilaian 

tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran/informasi tentang 

kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang. Lagi pula, 

interpretasi hasil penilaian tidak mutlak dan abadi karena anak terus 

berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang diperolehnya. 

Berikut diberikan contoh teknik penilaian yang mungkin dapat 

digunakan dalam menilai kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia di SMP?MTs. 

 
Contoh Pengembangan Sistem Penilaian Mata Pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia SMP 
 
Kelas/Semester : VII/1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan melalui kegiatan 
mendengarkan berita   
 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi 

Pembelajaran
Penilaian 

Jenis 
Tagihan

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen

1.1  
Menyimp
ul-kan isi 
berita 
yang 
dibacaka
n dalam 
beberapa 
kalimat   

 

 
Mampu 
menuliskan 
pokok-pokok 
berita yang 
didengarkan 
 
Mampu 
menyimpulkan 
isi berita yang 
dibacakan 
dalam 
beberapa 
kalimat 

Teks Berita 
• Pokok-
pokok berita 
• Simpulan isi 
berita 

 

Tes  
 
 
 
Nontes: 
tugas 
harian 

Esai, 
objektif 

1. Tuliskan 
pokok-
pokok 
berita 
yang 
didengar 
dari 
rekaman 
guru! 
 

2. Tulislah 
simpulan 
isi berita 
yang 
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kamu 
dengarka
n dari 
rekaman 
guru! 
 

1.2  
Menulisk
an 
kembali 
berita 
yang 
dibacaka
n      ke 
dalam 
beberapa 
kalimat   

 
Menuliskan 
kembali berita 
yang 
dibacakan      
ke dalam 
beberapa 
kalimat   

Teks Berita 
• Isi Berita 
 

Tes 
Nontes: 
tugas 
harian 

Esai, 
objketif 

Tuliskan 
kembali 
berita 
yang 
didengar 
dari 
rekaman 
guru ke 
dalam 
beberapa 
kalimat! 

 
 
Kelas/Semester : VII/1 
Standar Kompetensi   :   Mengungkapkan pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan bercerita dan menyampaikan 
pengumuman 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Pembelajaran 

Penilaian 
Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

2.1 Mencerita-
kan peng-
alaman yang 
paling 
mengesanka
n dengan 
menggunaka
n pilihan kata 
dan kalimat 
efektif  

Mampu 
menentukan 
pokok-pokok 
cerita 
 
Mampu 
menceritakan 
pengalaman 
yang paling 
mengesankan 
dengan 
menggunakan 
pilihan kata 
dan kalimat 
efektif 

Pengalaman 
yang 
mengesankan 
• Pokok-

pokok cerita 
• Cara 

bercerita 

Tes  
 
 
 
 
 
 
 
Nontes: 
tugas 
individual

Esai 
 
 
 
 
 
 
 
Kinerja 

1. Tulislah  
po-kok-
pokok cerita 
peng-
alaman 
yang paling 
menge-
sankan! 

 
2. 

Ceritakanla
h  
pengalama
n yang 
paling 
mengesank
an dengan 
menggunak
an pilihan 
kata dan 
kalimat 
efektif! 
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2.2 
Menyampa
ikan 
pengumu
man 
dengan 
intonasi 
yang tepat 
serta 
mengguna
kan 
kalimat-
kalimat 
yang lugas 
dan 
sederhana 

Mampu 
menuliskan 
pokok-pokok 
pegumuman. 
 
Mampu 
menyampaikan 
pengumuman 
dengan 
intonasi yang 
tepat serta 
menggunakan 
kalimat yang 
lugas dan 
sederhana 

Teks 
pengumuman 
• Pokok-

pokok cerita 
• Cara 

menyampai
kan 
pengumum
an 

 

Tes  
 
 
 
 
Nontes: 
tugas 
individual

Esai  
 
 
 
 
kinerja 

1. Tulislah 
pokok-
pokok 
pegumuma
n! 

 
2. Sampaikan 

pengumum
an dengan 
intonasi 
yang tepat 
serta 
menggunak
an kalimat 
yang lugas 
dan 
sederhana! 

 
 
 
D. Rangkuman 

Untuk menilai standar kompetensi dan kompetensi dasar ada hal  

penting yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak ada satu pun alat 

penilaian yang dapat mengumpulkan prestasi hasil belajar siswa secara 

lengkap. Alat penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan 

gambaran/informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan, 

dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil penilaian tidak mutlak 

dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman 

belajar yang diperolehnya.  

Alat  penilaian untuk menilai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran penjaskes di MA di antaranya unjuk kerja, observasi, 

penilaian diri, dan tes tertulis/lisan/kuis.  

 

E. Latihan Soal 

Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut! Jawablah dengan singkat dan 
jelas! 
6. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menilai 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP/MTs! 

7. Perhatikan kompetensi dasar berikut  dan tentukan jenis penilaiannya! 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pembelajaran 
Penilaian 

Jenis 
Tagihan 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

5.1 Menemukan 
hal-hal yang 
menarik dari 
dongeng yang 
diperdengarkan    

5.2 Menunjukkan 
relevansi isi 
dongeng 
dengan situasi 
sekarang   

     

6.1 Bercerita 
dengan urutan 
yang baik, 
suara, lafal, 
intonasi, gestur, 
dan mimik yang 
tepat 

6.2 Bercerita 
dengan alat 
peraga 

     

7.1 Menceritakan 
kembali cerita 
anak yang 
dibaca 

7.2 Mengomentari 
buku cerita yang 
dibaca    

     

8.1 Menulis pantun 
yang sesuai 
dengan syarat 
pantun 

8.2 Menulis kembali 
dengan bahasa 
sendiri dongeng 
yang  pernah 
dibaca atau 
didengar  

     

 
 



BAB IV 
 

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, 
DAN INTERPRETASI HASIL PENILAIAN 

 
 

Pembahasan tentang pengumpulan, penskoran, dan 
pelaporan informasi hasil belajar Bahasa dan Sastra Indonesia 
di SMP sangat diperlukan sebagai dasar pemahaman evaluasi 
di sekolah/madrasah. Pelaksanaan evaluasi ini akan dapat 
dilaksanakan lebih baik manakala guru memahami makna dan 
fungsinya. Karena itu, bagian ini memaparkan beberapa pokok 
bahasan penting, seperti cara pengumpulan, cara penskoran, 
dan cara pelapran informasi hasil belajar.  

 
 

A. Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari bagian ini peserta diklat PLPG diharapkan mampu 

mendeskripsikan dan menerapkan cara pengumpulan, cara penskoran, dan cara 
pelapran informasi hasil belajar.  
 

B.  Kompetensi Dasar 
Kompetensi dasar  yang diharapkan dapat dicapai melalui 

pembahasan kegiatan belajar ini dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Memaparkan cara pengumpulan informasi hasil belajar mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

b. Memaparkan cara penskoran informasi hasil belajar mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

c. Memaparkan cara pelaporan informasi hasil belajar mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

 

C.  Deskripsi Singkat 
Untuk mencapai ketujuh kompetensi dasar tersebut, berikut ini 

dibahas tujuh materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar 

tersebut. Ketujuh materi pokok   tersebut tergambarkan sebagai 

berikut. 

8. Pengumpulan informasi hasi belajar  

9. Pengelolaan informasi hasil belajar 
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10. Pelaporan informasi hasil belajar  

D.  Uraian Materi 

Uraian materi berusaha mendeskripsikan pokok-pokok materi lebih 

rinci. Uraian materi tiap pokok materi dipaparkan sebagai berikut. 

 
1. Pengumpulan informasi hasil belajar  

Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Pada penilaian berbasis kelas kemajuan belajar peserta 
didik dipantau dari waktu ke waktu. Kemajuan belajar tersebut dapat diidentifikasi 
dengan mengacu kepada indikator pencapaian yang sudah ditentukan dalam 
kurikulum. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan  informasi 
kemajuan belajar siswa, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun 
yang berkaitan dengan hasil belajar. Berikut dipaparka beberapa cara pengumpulan 
informasi hasil belajar. 

 
No. Cara Pengumpulan Informasi

(Cara Penilaian) 
Aspek yang Dinilai 

1 Tertulis tipe objektif Jawaban tertulis 
2 Tertulis tipe subjektif Jawaban tertulis 
3 Lisan Tuturan/ucapan  
4 Unjuk kerja Penampilan/perbuatan/tindakan
5 Produk Karya 3 dimensi 
6 Portofolio Karya 2 dimensi 
7 Observai/pengamatan Tingkah laku 

 

2. Pengolahan Hasil Penilaian 

     a. Data Penilaian Unjuk Kerja 

Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari 

pengamatan yang dilakukan terhadap penampilan peserta didik 

dari suatu kompetensi. Skor diperoleh dengan cara mengisi format 

penilaian unjuk kerja yang dapat berupa daftar cek atau skala 

penilaian. 

Nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan unjuk 

kerja adalah skor pencapaian dibagi skor maksimum dikali 10 

(untuk skala 0 -10) atau dikali 100 (untuk skala 0 -100). Misalnya, 

dalam suatu penilaian unjuk kerja pidato, ada 8 aspek yang dinilai, 

antara lain: berdiri tegak, menatap kepada hadirin, penyampaian 
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gagasan jelas, sistematis, dan sebagainya. Apabila seseorang 

mendapat skor 6, skor maksimumnya 8, maka nilai yang akan 

diperoleh adalah = 6/8 x 10 = 0,75 x 10 = 7,5. 

Nilai 7,5 yang dicapai peserta didik mempunyai arti bahwa 

peserta didik telah mencapai 75% dari kompetensi ideal yang 

diharapkan untuk unjuk kerja tersebut. Apabila ditetapkan batas 

ketuntasan penguasaan kompetensi minimal 70%, maka  untuk 

kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik telah 

mencapai ketuntasan belajar.  Dengan demikian, peserta didik 

tersebut dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya.   

 

     b. Data Penilaian Sikap 

Data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik 

berdasarkan pengamatan/ observasi guru mata pelajaran. Data 

hasil pengamatan guru dapat  dilengkapi dengan hasil penilaian 

berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi.  

Seperti telah diutarakan sebelumnya, hal yang harus dicatat 

dalam buku Catatan Harian peserta didik adalah kejadian-kejadian 

yang menonjol, yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan unjuk 

kerja peserta didik, baik positif maupun negatif. Yang dimaksud 

dengan kejadian-kejadian yang menonjol adalah kejadian-kejadian 

yang perlu mendapat perhatian, atau perlu diberi peringatan dan 

penghargaan dalam rangka pembinaan peserta didik.  

Pada akhir semester, guru mata pelajaran merumuskan sintesis, 

sebagai deskripsi dari sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik 

dalam semester tersebut untuk mata pelajaran yang bersangkutan. 

Deskripsi tersebut menjadi bahan atau pernyataan untuk diisi dalam 

kolom Catatan Guru pada rapor peserta didik untuk semester dan 

mata pelajaran yang berkaitan. Selain itu, berdasarkan catatan-

catatan tentang peserta didik yang dimilikinya, guru mata pelajaran 
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dapat memberi masukan pula kepada Guru Bimbingan Konseling 

untuk merumuskan catatan, baik berupa peringatan atau 

rekomendasi, sebagai bahan bagi wali kelas dalam mengisi kolom 

deskripsi perilaku dalam rapor. Catatan Guru mata pelajaran 

menggambarkan sikap atau tingkat penguasaan peserta didik 

berkaitan dengan pelajaran yang ditempuhnya dalam bentuk 

kalimat naratif. Demikian juga catatan dalam kolom deskripsi 

perilaku, menggambarkan perilaku peserta didik yang perlu 

mendapat penghargaan/pujian atau peringatan. 

 

     c. Data Penilaian Tertulis 

Data penilaian tertulis adalah skor yang diperoleh peserta didik 

dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti peserta didik. Soal tes 

tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, 

uraian, jawaban singkat.  

Soal bentuk pilihan ganda diskor dengan memberi angka 1 

(satu) bagi setiap butir jawaban yang benar dan angka 0 (nol) bagi 

setiap butir soal yang salah. Skor yang diperoleh peserta didik 

untuk suatu perangkat tes pilihan ganda dihitung dengan prosedur:    

                               

                                jumlah jawaban benar  
                          ------------------------------ X 10 
                         jumlah seluruh butir soal  
 

Prosedur ini juga dapat digunakan dalam menghitung skor 

perolehan peserta didik untuk soal berbentuk benar salah, 

menjodohkan, dan jawaban singkat. Keempat bentuk soal terakhir 

ini juga dapat dilakukan penskoran secara objektif dan dapat diberi 

skor 1 untuk setiap jawaban yang benar. 

Soal bentuk uraian dibedakan dalam dua kategori, uraian 

objektif dan uraian non-objektif. Uraian objektif dapat diskor secara 
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objektif berdasarkan konsep atau kata kunci yang sudah pasti 

sebagai jawaban yang benar. Setiap konsep atau kata kunci yang 

benar yang dapat dijawab peserta didik diberi skor 1. Skor 

maksimal butir soal adalah sama dengan jumlah konsep kunci yang 

dituntut untuk dijawab oleh peserta didik. Skor capaian peserta 

didik untuk satu butir soal kategori ini adalah jumlah konsep kunci 

yang dapat dijawab benar, dibagi skor maksimal, dikali dengan 10.  

Soal bentuk uraian non objektif tidak dapat diskor secara 

objektif, karena jawaban yang dinilai  dapat berupa opini atau 

pendapat peserta didik sendiri, bukan berupa konsep kunci yang 

sudah pasti. Pedoman penilaiannya berupa kriteria-kriteria 

jawaban. Setiap kriteria jawaban diberikan rentang nilai tertentu, 

misalnya 0 - 5. Tidak ada jawaban untuk suatu kriteria diberi skor 0. 

Besar-kecilnya skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu 

kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kesempurnaan jawaban 

dibandingkan dengan kriteria jawaban tersebut. 

Skor penilaian yang diperoleh dengan menggunakan berbagai 

bentuk tes tertulis perlu digabung menjadi satu kesatuan nilai 

penguasaan kompetensi dasar dan standar kompetensi mata 

pelajaran. Dalam proses penggabungan dan penyatuan nilai, data 

yang diperoleh dengan masing-masing bentuk soal tersebut juga 

perlu diberi bobot, dengan mempertimbangkan tingkat  kesukaran 

dan kompleksitas jawaban. Nilai akhir semester ditulis dalam 

rentang 0 sampai 10, dengan dua angka di belakang koma. Nilai 

akhir semester yang diperoleh peserta didik merupakan deskripsi 

tentang tingkat atau persentase penguasaan Kompetensi Dasar  

dalam semester tersebut. Misalnya, nilai 6,50 dapat 

diinterpretasikan peserta didik telah menguasai 65% unjuk kerja 

berkaitan dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran dalam 

semester tersebut. 
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      d. Data Penilaian Proyek 

Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-

tahap: perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan 

data, dan penyajian data/laporan. Dalam menilai setiap tahap, guru 

dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 4. Skor 1 

merupakan skor terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk 

setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap 

adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 16.  

Berikut tabel yang memuat contoh deskripsi dan penskoran 

untuk masing-masing tahap. 

 
Tahap Deskripsi Skor 

Perencanaan/ 
persiapan 

Memuat: 
topik, tujuan, bahan/alat, langkah-langkah 
kerja, jadwal, waktu, perkiraan data yang 
akan diperoleh, tempat penelitian, daftar 
pertanyaan atau format pengamatan yang 
sesuai dengan tujuan. 

1- 4 

Pengumpulan 
data 

Data tercatat dengan rapi, jelas dan 
lengkap. Ketepatan menggunakan 
alat/bahan 

1- 4 

Pengolahan 
data 

Ada pengklasifikasian data, penafsiran data 
sesuai dengan tujuan penelitian. 

1- 4 

Penyajian data/ 
laporan 

Merumuskan topik, merumuskan tujuan 
penelitian, menuliskan alat dan bahan, 
menguraikan cara kerja (langkah-langkah 
kegiatan) 
Penulisan laporan sistematis, 
menggunakan bahasa yang komunikatif. 
Penyajian data lengkap, memuat 
kesimpulan dan saran. 

1- 4 

 Total Skor  

Keterangan: 
Semakin lengkap dan sesuai informasi pada setiap tahap semakin 
tinggi skor yang diperoleh. 
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      e.  Data Penilaian Produk 

Data penilaian produk diperoleh dari tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pembuatan (produk), dan tahap penilaian 

(appraisal).  Informasi tentang data penilaian produk diperoleh 

dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. Dengan cara 

holistik, guru menilai hasil produk peserta didik berdasarkan kesan 

keseluruhan produk dengan menggunakan kriteria keindahan dan 

kegunaan produk tersebut pada skala skor 0 – 10 atau 1 – 100. 

Cara penilaian analitik, guru menilai hasil produk berdasarkan 

tahap proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, 

tahap pembuatan, dan tahap penilaian. 

Contoh tabel penilaian analitik dan penskorannya 
 

Tahap Deskripsi Skor 
Persiapan Kemampuan merencanakan seperti: 

• menggali dan mengembangkan 
gagasan; 

• mendesain produk, menentukan alat 
dan bahan 

1-10 

Pembuatan 
Produk 

• Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan bahan; 

• Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan alat; 

• Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan teknik; 

1-10 

Penilaian 
produk 

• Kemampuan peserta didik membuat 
produk sesuai kegunaan/fungsinya; 

• Produk memenuhi kriteria keindahan. 

1-10 

 
 
Kriteria penskoran: 
• menggunakan skala skor 0 – 10 atau 1 – 100; 
• semakin baik kemampuan yang ditampilkan, semakin tinggi skor 

yang diperoleh. 
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       f.  Data penilaian Portofolio 

      Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil 

kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung.  Komponen penilaian portofolio 

meliputi: (1) catatan guru, (2) hasil pekerjaan peserta didik, dan (3) 

profil perkembangan peserta didik. Hasil catatan guru mampu 

memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan 

kegiatan portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi 

skor berdasarkan kriteria (1) rangkuman isi portofolio, (2) 

dokumentasi/data dalam folder, (3) perkembangan dokumen, (4) 

ringkasan setiap dokumen, (5) presentasi dan (6) penampilan. Hasil 

profil perkembangan peserta didik mampu memberi skor 

berdasarkan gambaran perkembangan pencapaian kompetensi 

peserta didik pada selang waktu tertentu. Ketiga komponen ini 

dijadikan suatu informasi tentang tingkat kemajuan atau 

penguasaan kompetensi peserta didik sebagai hasil dari proses 

pembelajaran. 

      Berdasarkan ketiga komponen penilaian tersebut, guru menilai 

peserta didik dengan menggunakan acuan patokan kriteria yang 

artinya apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang 

diharapkan dalam bentuk persentase (%) pencapaian atau dengan 

menggunakan skala 0 – 10 atau 0 - 100.  Pensekoran dilakukan  

berdasarkan kegiatan unjuk kerja, dengan rambu-rambu atau 

kriteria penskoran portofolio yang telah ditetapkan.  Skor 

pencapaian peserta didik dapat diubah ke dalam skor yang 

berskala 0 -10 atau 0 – 100 dengan patokan jumlah skor 

pencapaian dibagi skor maksimum yang dapat dicapai, dikali 

dengan 10 atau 100. Dengan demikian akan diperoleh skor peserta 

didik berdasarkan portofolio masing-masing.  
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      g. Data Penilaian Diri 

     Data penilaian diri adalah data yang diperoleh dari hasil 

penilaian tentang kemampuan, kecakapan, atau penguasaan 

kompetensi tertentu, yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

       Pada taraf awal, hasil penilaian diri yang dilakukan oleh 

peserta didik tidak dapat langsung dipercayai dan digunakan, 

karena dua alasan utama. Pertama, karena peserta didik belum 

terbiasa dan terlatih, sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta 

didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Kedua, ada 

kemungkinan peserta didik sangat subjektif dalam melakukan 

penilaian, karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai 

yang baik. Oleh karena itu, pada taraf awal, guru perlu melakukan 

langkah-langkah telaahan terhadap hasil penilaian diri peserta 

didik. Guru perlu mengambil sampel antara 10% s.d. 20% untuk 

ditelaah, dikoreksi, dan dilakukan penilaian ulang. Apabila hasil 

koreksi ulang yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa 

peserta didik banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

melakukan koreksi, guru dapat mengembalikan seluruh hasil 

pekerjaan kepada peserta didik untuk dikoreksi kembali, dengan 

menunjukkan catatan tentang kelemahan-kelemahan yang telah 

mereka lakukan dalam koreksian pertama. Dua atau tiga kali guru 

melakukan langkah-langkah koreksi dan telaahan seperti ini, para 

peserta didik menjadi terlatih dalam melakukan penilaian diri secara 

baik, objektif, dan jujur.  

       Apabila peserta didik telah terlatih dalam melakukan penilaian 

diri secara   guru.  Hasil penilaian diri yang dilakukan peserta didik 

juga dapat dipercaya serta dapat dipahami, diinterpresikan, dan 

digunakan seperti hasil penilaian yang dilakukan oleh guru.    
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3. Interpretasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan Belajar 

 

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah 

berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator. Penilaian 

dilakukan pada waktu  pembelajaran atau setelah pembelajaran 

berlangsung. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa 

soal/tugas.  

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi 

dasar (KD) ditetapkan antara 0% – 100%. Kriteria ideal untuk masing-

masing indikator lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat 

menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 

60% atau 70%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, 

seperti tingkat kemampuan akademis peserta didik, kompleksitas 

indikator dan daya dukung guru serta ketersediaan sarana dan 

prasarana. Namun, kualitas sekolah akan dinilai oleh pihak luar secara 

berkala, misalnya melalui ujian nasional. Hasil penilaian ini akan 

menunjukkan peringkat suatu sekolah dibandingkan dengan sekolah 

lain (benchmarking). Melalui pemeringkatan ini diharapkan sekolah 

terpacu untuk meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini meningkatkan 

kriteria pencapaian indikator semakin mendekati 100%.  

Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau 

lebih besar dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan bahwa peserta 

didik itu telah menuntaskan indikator itu. Apabila semua indikator telah 

tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai KD 

bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik dapat diinterpretasikan 

telah menguasai SK dan mata pelajaran. Apabila jumlah indikator dari 

suatu KD yang telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat 

mempelajari KD berikutnya dengan mengikuti remedial untuk indikator 

yang belum tuntas. Sebaliknya, apabila nilai indikator dari suatu KD 
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lebih kecil dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik itu 

belum menuntaskan indikator itu. Apabila jumlah indikator dari suatu 

KD yang belum  tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum 

dapat mempelajari KD berikutnya. 

 

Contoh penghitungan nilai kompetensi dasar dan ketuntasan  
belajar pada suatu mata pelajaran. 

 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Kriteria 
Ketuntasa

n 

Nilai 
peserta 

didik 

Ketuntasa
n 

2.1
 Menceri
takan 
pengalam
an yang 
paling 
mengesa
nkan 
dengan 
menggun
akan 
pilihan 
kata dan 
kalimat 
efektif 

Mampu 
menentukan pokok-
pokok cerita 
 
Mampu 
menceritakan 
pengalaman yang 
paling 
mengesankan 
dengan 
menggunakan 
pilihan kata dan 
kalimat efektif 
 
 
 

75% 

 

70% 

 

 

 

60 

 

75 

 

 

Tidak 

Tuntas 

Tuntas 

 

 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai indikator pada 

kompetensi dasar di atas bervariasi. Jadi, nilai kompetensi dasar di atas 

60 dan 75. Nilai rata-rata indikator 2:  

60 + 75 
---------  = 67,5  
     2 
Pada kompetensi dasar di atas, indikator ke- 1 belum tuntas. Jadi, 

peserta didik perlu mengikuti remedial untuk indikator tersebut. 
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E.  Rangkuman 
Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pada penilaian berbasis kelas kemajuan belajar peserta 
didik dipantau dari waktu ke waktu. Kemajuan belajar tersebut dapat diidentifikasi 
dengan mengacu kepada indikator pencapaian yang sudah ditentukan dalam 
kurikulum. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan  informasi 
kemajuan belajar siswa, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun 
yang berkaitan dengan hasil belajar. Cara itu antara lain tertulis, lisan, unjuk kerja, 
produk, porfolio, dan observasi. 

Pengolahan data hasil penilaian disesuaikan dengan cara yang digunakan 
untuk mengumpulkan informasi hasil belajar. Hasil engolahan data ini selanjutnya 
dilakukan interpretasi. 

Interpretasi hasil penilaian adalah proses mencocokkan hasil penilaian 
dengan Kriteria Ketuntasan Minimal.  Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator 
dalam suatu kompetensi dasar (KD) ditetapkan antara 0% – 100%. Kriteria ideal 
untuk tiap-taip indikator lebih besar dari 60%. Namun, sekolah dapat menetapkan 
kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60% atau 70%. Penetapan itu 
disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti tingkat kemampuan akademis peserta 
didik, kompleksitas indikator dan daya dukung guru serta ketersediaan sarana dan 
prasarana. 

Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau lebih besar 
dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan bahwa peserta didik itu telah menuntaskan 
indikator itu. Apabila semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah 
menguasai KD bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik dapat diinterpretasikan 
telah menguasai SK dan mata pelajaran. 

 

 

 

 

 

F.  Latihan Soal 
Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut! Jawablah dengan singkat dan jelas! 
1,  Jelaskan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data informasi hasil 

belajar Bahasa dan Sastra Indonesia peserta didik di SMP? 
2. Jelaskan bagaimana cara pengolahan data cara-cara penilaian berikut ini. 
       a. tertulis,  
       b. lisan,  
       c. unjuk kerja,  
       d. produk,  
       e. porfolio,   
       f. observas, dan . 

g. penilaian diri 
8. Jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM! 

9. Jelaskan bagaimana seorang anak dikatakan telah menuntaskan hasil belajar KD! 

 



BAB V 
 

PEMANFAATAN DAN PELAPORAN 
HASIL PENILAIAN 

 
Pembahasan tentang pemanfaatan dan pelaporan informasi 

hasil belajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP sangat diperlukan 
sebagai dasar pemahaman evaluasi di sekolah. Pelaksanaan evaluasi 
ini akan dapat dilaksanakan lebih baik manakala guru memahami 
makna dan fungsinya. Karena itu, modul ini memaparkan beberapa 
pokok bahasan penting, seperti pemanfaatan hasil penilaian dan 
pelaporan hasil penilaian.  

 
 
A. Standar Kompetensi  

Standar Kompetensi yang harus dikuasai peserta PLPG adalah mampu 
memaparkan cara pemanfaatan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian.  

 
B. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar  yang diharapkan dapat dicapai melalui 

pembahasan kegiatan belajar ini dideskripsikan sebagai berikut. 

1)  Memaparkan cara pemanfaatan penilaian hasil belajar mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

2) Memaparkan cara membuat pelaporan hasil belajar mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP 

 
C. Deskripsi Singkat 

Untuk mencapai ketujuh kompetensi dasar tersebut, berikut ini 

dibahas tujuh materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar 

tersebut. Ketujuh materi pokok   tersebut tergambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
D. Uraian Materi 

Uraian materi berusaha mendeskripsikan pokok-pokok materi lebih 

rinci. Uraian materi tiap pokok materi dipaparkan sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan penilaian  
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2. Pelaporan hasil belajar 

Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dapat digunakan antara lain: (1) perbaikan (remedial) 

bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan, (2) 

pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih 

cepat dari waktu yang disediakan, (3) perbaikan program dan proses 

pembelajaran, (4) pelaporan, dan (5) penentuan kenaikan kelas. 

 

1. Pemanfaatan Hasil Penilaian 

      Penilaian hasil belajar peserta didik dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai hal. Pemanfaatan hasil penilaian di antaranya sebagai 

berikut. 

     a)  Bagi peserta didik yang memerlukan remedial 

Guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya 

mampu mencapai kriteria ketuntasan setiap  kompetensi,  bila peserta 

didik mendapat bantuan yang tepat. Misalnya, memberikan bantuan 

sesuai dengan gaya belajar peserta didik pada waktu yang tepat 

sehingga kesulitan dan kegagalan tidak menumpuk. Dengan demikian 

peserta didik tidak frustasi dalam mencapai kompetensi yang harus 

dikuasainya. 

Remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, atau 

oleh guru lain yang memiliki kemampuan memberikan bantuan dan 

mengetahui kekurangan peserta didik. Remedial diberikan kepada 

peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. 

Kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau diberi 

kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan penilaian 

dengan cara: menjawab pertanyaan, membuat rangkuman pelajaran, 

atau mengerjakan tugas mengumpulkan data. Waktu remedial diatur 

berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru, dapat 
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dilaksanakan  pada atau di luar jam  efektif. Remedial hanya diberikan 

untuk indikator yang belum tuntas.  

     b) Bagi peserta didik yang memerlukan pengayaan 

Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki  

penguasaan lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya, atau 

peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar 

peserta didik yang lain belum. Peserta didik yang berprestasi baik perlu 

mendapat pengayaan, agar dapat mengembangkan potensi secara 

optimal. Salah satu kegiatan pengayaan yaitu memberikan materi 

tambahan, latihan tambahan atau tugas individual yang bertujuan 

untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapainya. Hasil penilaian 

kegiatan pengayaan dapat menambah nilai npeserta didik pada mata 

pelajaran bersangkutan. Pengayaan dapat dilaksanakan setiap saat 

baik pada atau di luar jam efektif. Bagi peserta didik yang secara 

konsisten selalu mencapai kompetensi lebih cepat, dapat  diberikan  

program akselerasi.  

   

     c) Bagi Guru  

Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan 

program dan kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dapat mengambil 

keputusan terbaik dan cepat untuk memberikan bantuan optimal 

kepada kelas dalam mencapai kompetensi yang telah ditargetkan 

dalam kurikulum, atau guru harus mengulang pelajaran dengan 

mengubah strategi pembelajaran, dan memperbaiki program 

pembelajarannya. Oleh karena itu, program yang telah dirancang, 

strategi pembelajaran yang telah disiapkan, dan bahan yang telah 

disiapkan perlu dievaluasi, direvisi, atau mungkin diganti apabila 

ternyata tidak efektif  membantu peserta didik dalam mencapai 

penguasaan kompetensi. Perbaikan program tidak perlu menunggu 
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sampai akhir semester, karena bila dilakukan pada akhir semester bisa 

saja perbaikan itu akan sangat terlambat. 

 

     d)  Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penilaian dapat digunakan Kepala sekolah untuk menilai 

kinerja guru dan tingkat keberhasilan siswa.  

 

2. Pelaporan Hasil Penilain Kelas 

     a. Laporan sebagai Akuntabilitas Publik 

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang dan dilaksanakan dalam 

kerangka manajemen berbasis sekolah, di mana peran-serta 

masyarakat di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan 

dana saja, tetapi juga di bidang akademik. Unsur penting dalam 

manajemen berbasis sekolah adalah partisipasi masyarakat, 

transparansi dan akuntabilitas publik. Atas dasar itu, laporan kemajuan 

hasil belajar peserta didik dibuat sebagai pertanggungjawaban 

lembaga sekolah kepada orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, 

masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan tersebut merupakan 

sarana komunikasi dan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan 

masyarakat yang bermanfaat baik bagi kemajuan belajar peserta didik 

maupun pengembangan sekolah. 

Pelaporan hasil belajar hendaknya: 

• Merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi 

pengembangan peserta didik 

• Memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat. 

• Menjamin orangtua mendapatkan informasi secepatnya bilamana 

anaknya bermasalah dalam belajar 
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      b. Bentuk Laporan 

Laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data 

kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka 

(skor), misalnya seorang peserta didik mendapat nilai 6 pada mata 

pelajaran matematika. Namun, makna nilai tunggal seperti itu kurang 

dipahami peserta didik maupun orangtua karena terlalu umum. Hal ini 

membuat orangtua sulit menindaklanjuti apakah anaknya perlu dibantu 

dalam bidang aritmatika, aljabar, geometri, statistika, atau hal lain.  

Laporan harus disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif dan 

komprehensif agar “profil” atau tingkat kemajuan belajar peserta didik 

mudah terbaca dan dipahami). Dengan demikian orangtua/wali lebih 

mudah mengidentifikasi kompetensi yang belum dimiliki peserta didik, 

sehingga  dapat menentukan jenis bantuan yang diperlukan bagi 

anaknya. Dipihak anak, ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

dirinya serta aspek mana yang perlu ditingkatkan. 

 

     c. Isi Laporan 

    Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban dari pertanyaan 

sebagai berikut: 

• Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara 

akademik, fisik, sosial dan emosional? 

• Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah? 

• Kemampuan/kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai 

dengan baik? 

• Apa yang harus orangtua lakukan untuk membantu dan 

mengembangkan prestasi anak lebih lanjut? 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, informasi yang diberikan kepada 

orang tua hendaknya; 

• Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 
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• Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak. 

• Memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran 

anak. 

• Berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam 

kurikulum. 

• Berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar. 

 

     d. Rekap Nilai  
Rekap nilai merupakan rekap kemajuan belajar peserta didik, yang 

berisi informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik untuk 

setiap KD, dalam kurun waktu 1 semester. Rekap nilai diperlukan 

sebagai alat kontrol bagi guru tentang perkembangan hasil belajar 

peserta didik, sehingga diketahui kapan peserta didik memerlukan 

remedial.   

Nilai yang ditulis merupakan rekap nilai setiap KD dari setiap aspek 

penilaian. Nilai suatu KD dapat diperoleh dari tes formatif, tes sumatif, 

hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, nilai 

tugas perseorangan maupun kelompok. Rata-rata nilai KD dalam 

setiap aspek akan menjadi nilai pencapaian kompetensi untuk aspek 

yang bersangkutan.  

 
CONTOH FORMAT  REKAP NILAI 

 
         MATA PELAJARAN    : Bahasa Inggris 
         KELAS/SEMESTER    : 
        TAHUN PELAJARAN   : 

  
NO

NA
MA 

Mendengarkan Berbicara Membaca Menulis 

Kd 
1 

K
d
2 

K
d
3 

... N
R

K
d
1

K
d
2

K
d
3

... N
R

K
d
1

K
d
2

K
d
3

... N
R 

Kd
1 

Kd
2 

Kd
3 ... 

N
R 

1 Riri                     

2 Toto                     
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* NR = nilai rata-rata KD untuk setiap aspek penilaian yang akan 

dimasukkan pada rapor 
 

 e. Rapor 

Rapor adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun 

waktu satu semester. Laporan prestasi mata pelajaran, berisi informasi 

tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan. Untuk model rapor, masing-masing sekolah 

boleh menetapkan sendiri model rapor yang dikehendaki asalkan 

menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap 

matapelajaran yang diperoleh dari ketuntasan kompetensi dasarnya. 

(Contoh model rapor beserta petunjuk pengisiannya lihat lampiran ).  

Nilai pada rapor merupakan gambaran kemampuan peserta didik, 

karena itu kedudukan atau bobot nilai harian tidak lebih kecil dari nilai 

sumatif (nilai akhir program). Kompetensi yang diuji pada penilaian 

sumatif berasal dari SK, KD dan Indikator semester bersangkutan.  

 

E. Rangkuman 
Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dapat digunakan antara lain: (1) perbaikan (remedial) 

bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan, (2) 

pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih 

cepat dari waktu yang disediakan, (3) perbaikan program dan proses 

pembelajaran, (4) pelaporan, dan (5) penentuan kenaikan kelas. 

Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik dibuat sebagai 

pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orangtua/wali peserta 

didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan 

tersebut merupakan sarana komunikasi dan kerja sama antara sekolah, 

orang tua, dan masyarakat yang bermanfaat baik bagi kemajuan belajar 

peserta didik maupun pengembangan sekolah. 
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F. Latihan Soal 
Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut! Jawablah dengan singkat dan jelas! 

1. Jelaskan pemanfaatan hasil penilaian penjaskes  peserta didik di MA? 
2.  Jelaskan apa yang dimaksud laparan  sebagai akuntabilitas publik! 

3.  Jelaskan bentuk laporan yang idela untuk penjaskes di MA! 

4.  Jelaskan apa saja isi laporan hasil belajar penjaskes di MA! 

5.  Bagaimana cara menantukan nilai rapor penjaskes di MA! 

 
 

Lampiran: GLOSARIUM 
 
 

Afektif  : berkenaan dengan perasaan atau sikap 

Analisis : kajian terhadap suatu hal untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya. 

Asesmen : penilaian, penafsiran hasil pengukuran; penentuan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran 

Bentuk tes:olongan tes menurut penggolongan menjadi tes pilihan ganda, 

tes uraian, dsb. 

Berkesinambungan: berkelanjutan, tidak berhenti pada suatu saat, tetapi 

dilanjutkan pada periode-periode berikutnya. 

Evaluasi : kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program, 

yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga 

mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang sistematik untuk 

menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program. 

Indikator : karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon 

yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik, 

untuk menunjukkan bahwa peserta didik itu  telah memiliki 

kompetensi dasar tertentu. 

Jenis tagihan:  golongan tagihaan menurut klasifikasi menjadi kuis, 

pertanyaan, lisan di kelas/ulangan harian, tugas individu, tugas 

kelompok, dsb. 
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Keandalan tes: kemampuan tes memberikan hasil yang ajeg atau 

konsisten. 

Kompetensi: kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 

Kompetensi dasar: kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus 

dimiliki oleh lulusan, kemmapuan minimal yang harus dapat 

dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik dari standar 

kompetensi. 

Kuis : ulangan singkat atau ujian singkat, baik lisan maupun tertulis. 

Pengujian : pengukuran yang dilanjutkan dengan penilaian. 

Pengukuran: proses penetapan angka bagi suatu gejala menurut aturan 

tertentu. 

Penilaian :proses menetapkan nilai terhadap informasi yang diperoleh 

melalui asesmen atau pengukuran. Nilai yang diberikan itu 

diharapkan dapat mencerminkan kemajuan belajar anak 

Portofolio: kumpulan hasil karya seorang peserta didik, sejumlah hasil 

karya seorang peserta didik, perkembangan peserta didik itu 

dalam kemampuan berpikir, pemahaman pesert didik itu atas 

materi pelajaran, kemampuan peserta didik itu dalam 

mengungkapkan gagasan, dan mengungkapkan sikap peserta 

didik itu terhadap mata pelajaran tertentu, laporan singkat yang 

dibuat seseorang sesudah melaksanakan kegiatan. 

Reliabilitas: kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran 

yang konstan atau ajeg. 

Standar kompetensi: kemammpuan yang dapat dilakukan atau 

ditampilkan untuk suatu mata pelajaran; kompetensi dalam mata 

pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik; 

kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam suatu mata 

pelajaran. 

Tagihan: berbagai bentuk ulangan atau ujian untuk menunjukkan tingkat 

kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 



 

 

8-71 Penilaian Pembelajaran

Ujian : proses kualifikasi kemampuan peserta didik pada ranah kognitif 

dan psikomotor. 

Validitas:  kemampuan alat ukur yang mempengaruhi fungsinya sebagai 

alat ukur, alat ukur itu mampu mengukur apa yang harus diukur. 
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PENUTUP 
A. Tes Mandiri 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar dengan 
cara menyilang (X) pada huruf A, B, C atau D! 

 
1.   Guru dalam melakukan penilaian  pembelajaran di kelas, terutama digunakan 
untuk …. 

a. mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran berlangsung 
b. mengatahui kemajuan belajar peserta didik dipantau dari waktu ke waktu 
c. mengetahui keberadaan siswa  
d. mengetahui keberhasilan guru 

 
6. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kecuali 
... 
a.  tes kecermatan berbahasa 
b. tes keterampilan berbahasa 
c. tes pengetahuan  
d. tes sikap 

 
7. Ada beberpa alternatif alternatif yang dapat digunakan guru untuk 

menghemat waktu dan lebih bermanfaat bagi para siswa dalam 
melakukan penilaian di antaranya sebagai berikut kecuali ... 
a. mengetes sendiri dan dengan partner 
b. melibatkan orang lain 
c. bagian dari proses pembelajaran 
d. menggunakan orang lain 

 
4. Alat  penilaian untuk menilai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP di 
antaranya sebagai berikut, kecuali … 
a.  unjuk kerja 
b.  observasi 
c.  penilaian diri 
d.  produk 

 
      5. Untuk menilai  standar kompetensi dan kompetensi dasar ada hal  

penting yang harus diperhatikan adalah bahwa  sebagai berikut 
           a. tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat mengumpulkan 

prestasi hasil belajar siswa secara lengkap 
           b.  ada alat penilaian yang secara lengkap mengumpulkan prestasi 
hasil belajar 
           c. untuk mengukur prestasi hasil belajar bisa satu alat penilaian 
           d. alat penilaian semuanya baik 
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6. Untuk menilai KD Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah  serta nilai 
percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan 
demokrasi  lebih cocok digunakan alat permainan .... 

           a. unjuk kerja 
           b. observasi 
           c. penilaian diri 
           d. produk 

 
     7. Untuk menilai KD Mengevaluasi kegiatan di alam bebas  serta nilai 

percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan 
demokrasi  lebih cocok menggunakan alat penilaian ... 
a.   unjuk kerja 
b. Observasi 
c. penilaian diri 
d. produk 

 
8. Untuk menilai KD Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat 

bersejarah  serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, 
toleransi, etika, dan demokrasi lebih cocok menggunakan alat 
penilaian .... 
a. unjuk kerja 
b. observasi 
c. penilaian diri 
d. produk 

 
9. Untuk mengukur KD Mengevaluasi kegiatan karya wisata  serta nilai 

percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan 
demokrasi lebih cocok digunakan alat penilaian .... 
a. unjuk kerja 
b. observasi 
c. penilaian diri 
d. produk 
 

10. Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi 
peserta didik yang dapat digunakan sebagai berikut kecuali … 
a. perbaikan (remedial) bagi peserta didik yang belum mencapai 

kriteria ketuntasan 
b. pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan 

lebih cepat dari waktu yang disediakan 
c. perbaikan program dan proses pembelajaran 
d. penghargaan guru dan siswa  
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B. TINDAK LANJUT 
Setelah Anda menyelesaikan soal-soal tes mandiri,  tukarkanlah 

dengan teman Anda! Setelha itu, koresilah! Hitunglah jawaban Anda 

yang benar, kemudian tentukan hasil belajar Anda dengan rumus 

berikut. 

                       
                         (Jumlah jawaban yang benar x 2) 
Hasil belajar = --------------------------------------------- x 100% 
                                              20 
 
Hasil belajar = 90% - 100%  = baik sekali 
                          80% - 89%   = baik 
                          70% - 79%   = cukup 
                                  < 70%   = kurang 
 
Apabila hasil belajar Anda mencapai 80% atau lebih, Anda telah 

mencapai kompetensi baik dan diharapkan dapat mengevaluasi hasil 

belajar penjas di MITs dengan baik.  Karena itu, layak Anda mendapat 

ucapan selamat untuk sukses!  

Sebaliknya, bila hasil belajar yang Anda peroleh ternyata di bawah 

80%, sebaiknya Anda pelajari kembali bagian-bagian yang belum Anda 

kuasai dan mantapkanlah untuk mencapai skor kemmapuan di atas 

80%. Ini berarti kesuksesan Anda tertunda! 

 

 

C. KATA PENUTUP 
Alhamdulilah Anda telah mempelajari modul ini. Selamat sukses, 

semoga upaya Anda mendapat rahmat dan ridho-Nya.  Kemmapuan 

Anda perlu diperkaya dengan melakukan diskusi antarsesama teman 

sejawat, membaca literatur lain, atau konsultasi dengan pihak-pihak 

yang dipandang kompeten.  

Selamat sukses! 
Pembelajaran berhasil, siswa mampu, 
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negara maju, umat kokoh. 
 

 
 
 
 
 
KUNCI TES MANDIRI 
 

1. A 

2. A 

3. D 

4. D 

5. D 

6. B 

7. B 

8. B 

9. B 

10. D 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 





BAB I 
KERANGKA DASAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 
A. PENGERTIAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Untuk memahami classroom action 

research (penelitian tindakan kelas 

[PTK]) secara penuh, perlu kiranya 

dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai jenis-jenis pendekatan 

dalam penelitian pendidikan 

dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Hanya dengan 

memahami jenis-jenis penelitian pendidikan terlebih dahulu, posisi PTK 

dan filofofinya dapat ditangkap secara jebih jelas. Penelitian-penelitian 

pendidikan pada dasarnya dapat digolongkan dalam empat kategori 

(Candy, 1989; McTaggart, 1991; Connole, 1993), yakni: (1) emperisme, (2) 

interpretivisme, (3) criticalisme, dan (4) post-criticalisme/ post-modernisme.  

Keempat jenis penelitian pendidikan ini pada hakikatnya 

menekankan perbedaan tolak pandang dalam melihat hakikat kebenaran 

(truth) dan hakikat pengetahuan. Keempat penelitian tersebut dapat 

disarikan sebagai berikut. 

1. Penelitian emperisme (emperism research) adalah jenis penelitian yang 

menekankan metode ilmiah sebagai satu-satunya cara/ metode 

penghasil pengetahuan. Dalam konsep penelitian emperisme manusia 

dianggap sebagai objek yang pasif. Penelitian ini juga memandang 

bahwa: (a) pengetahuan itu objektif, (b) pengetahuan itu dapat 

digeneralisasikan, (c) pengetahuan itu bersifat replicable/ dapat diulang, 

dan (d) pengetahuan itu dapat dipahami melalui aturan-aturan yang 

ada. Dalam penelitian emperisme, peneliti adalah orang luar yang 

terpisah dari objek yang diteliti. Penelitian-penelitian emperisme adalah 
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pendekatan penelitian yang banyak diterapkan pada ilmu-ilmu murni 

IPA. Objek IPA dan peneliti merupakan bagian yang terpisah. 

2. Penelitian intepretivisme (intepretive research). Menurut pendekatan ini, 

penelitian emperisme dipandang tradisional, karena penelitian 

intepretivisme meyakini bahwa: (a) pengetahuan/fakta/realita itu 

mengandung unsur-unsur subjektivitas, (b) pengetahuan itu dapat 

berubah (not fixed), (c) pengetahuan itu tidak dapat digeneralisasikan 

(not generalizable) karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang 

sama persis, yang berarti juga tidak ada satu sekolah pun yang sama 

persis dengan sekolah lain, (d) masalah-masalah pendidikan tidak 

dapat dipahami secara utuh hanya dari aturan-aturan yang ada sebab 

manusia mempunyai motif, ideologi, nilai-nilai yang tidak dapat 

dipahami dari luar. Untuk memahami masalah-masalah manusia, 

peneliti harus menjadi insider dari objek yang diteliti. Tanpa menjadi 

insider pemahaman terhadap objek yang diteliti tidak akan sempurna. 

Pendekatan penelitian ini menekankan pemahaman yang 

komprehensif/ mendalam terhadap objek yang diteliti. 

3. Penelitian kritis (criticalism research) memandang bahwa pengetahuan 

itu di samping subjektif juga problematik, artinya: pengetahuan itu di 

samping dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kekuasaan. Siapa yang berkuasa (who is on power) 

dapat mempengaruhi hakikat kebenaran/ realita/ pengetahuan itu 

sendiri. Untuk itu, penelitian ini menekankan aspek pemikiran reflektif/ 

kritis (reflective thinking) terhadap segala faktor luar yang dapat 

mempengaruhi kualitas penelitian itu sendiri. Penelitian ini mengkritik 

pendekatan intepretivisme sebagai penelitian yang terlalu menekankan 

pemahaman daripada hasil (output).  Menurut penelitian ini, suatu 

penelitian harus berorientasi pada hasil (product oriented) agar hasil 

penelitian tidak sia-sia. 

4. Penelitian post-critical adalah penelitian yang menekankan bahwa 

kebenaran/ realita itu sendiri sebenarnya tidak ada. Apa yang disebut 
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realitas itu sendiri hanya sebatas bahasa yang mengungkapkan. 

Penelitian-penelitian jenis ini umumnya mempertanyakan kembali apa 

yang sudah dianggap benar/ realitas itu sendiri. Hukum, dalil, teori yang 

selama ini diyakini kebenarannya digugat kembali. 

Keempat jenis penelitian tersebut menegaskan bahwa ada 

beberapa pendekatan dalam meneropong masalah-masalah pendidikan. 

Setiap pendekatan akan menawarkan hasil yang berbeda dan ’bintik buta’ 

(blind spot) tersendiri. Sekalipun demikian, jenis-jenis pendekatan tersebut 

menggambarkan revolusi pemikiran manusia terhadap masalah-masalah 

pendidikan. Masing-masing jenis penelitian merupakan unsur yang saling 

melengkapi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. 

Dalam literatur berbahasa Inggris PTK sering disebut dengan 

classroom action research. Saat ini PTK sedang berkembang dengan 

pesatnya di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia, 

Canada. Para ahli penelitian pendidikan akhir-akhir ini menaruh perhatian 

yang cukup besar terhadap PTK. Mengapa demikian? Karena jenis 

penelitian ini mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

belajar-mengajar di kelas. Bahkan McNiff (1992: 1) dalam bukunya yang 

berjudul Action Research: Principles and Practice memandang PTK 

sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang 

hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, 

pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan 

sebagainya. Dalam PTK guru dapat meneliti sendiri terhadap praktik 

pembelajaran yang ia lakukan di kelas. Dengan melakukan penelitian 

tindakan, guru dapat memperbaiki praktik-praktik pembelajaran menjadi 

lebih efektif. 

Penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan 

antara teori dan praktik pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena setelah 

meneliti kegiatannya sendiri, di kelas sendiri, dengan melibatkan siswanya 

sendiri, melalui sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan, 
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dilaksanakan, dan dievaluasi, guru akan memperoleh umpan balik yang 

sistematik mengenai apa yang selama ini selalu dilakukan dalam kegiatan 

belajar-mengajar. Dengan demikian, guru dapat membuktikan apakah 

suatu teori belajar-mengajar dapat membuktikan apakah suatu teori belajar 

mengajar dapat diterapkan dengan baik di kelas yang ia dimiliki. Jika 

sekiranya ada teori yang tidak cocok dengan kondisi kelas, melalui 

penelitian tindakan kelas guru dapat mengadaptasi teori yang ada untuk 

kepentingan pembelajaran yang lebih efektif dan optimal. 

Sebaliknya, guru juga dapat melihat, merasakan, dan menghayati 

apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan memiliki 

efektivitas yang tinggi. Jika dengan penghayatannya itu dapat 

menyimpulkan bahwa praktik-praktik pembelajaran tertentu seperti: 

pembetian pekerjaan rumah siswa yang terlalu banyak, umpan balik yang 

bersifat verbal terhadap kegiatan siswa di kelas tidak efektif, cara bertanya 

guru kepada siswa di kelas tidak mampu merangsang siswa untuk berpikir, 

maka guru dapat merumuskan tindakan tertentu untuk memperbaiki 

keadaan tersebut dengan melalui prosedur penelitian tindakan kelas. 

Berkenaan dengan uraian di atas, sejumlah batasan tentang 

penelitian tindakan telah dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini disajikan 

beberapa kutipan batasan tersebut. 

Kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan 
kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh prosesnya --telaah, 
diagnostik, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh-
- menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan 
perkembangan profesional (Elliot 1982:1). 
 
Penelitian tindakan adalah intervensi skala kecil terhadap tindakan 
di dunia nyata dan pemeriksaan cermat terhadap pengaruh 
intervensi tersebut (Cohen dan Manion 1980:174). 
 
Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksif diri 
kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial 
untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan 
praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-
praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik 
tersebut (Kemmis dan Taggart 1988:5-6). 
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Penelitian tindakan (action research) adalah jenis pendekatan 

penelitian criticalism (Priyono 1999:3). Dengan kata lain, salah satu contoh 

jenis penelitian criticalism adalah penelitian tindakan itu sendiri. Dengan 

demikian, prinsip-prinsip penelitian tindakan sangat diwarnai oleh 

pendekatan penelitian critical. 

Suyanto (1997), misalnya, mendefinisikan PTK sebagai suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Definisi lain yang tidak 

jauh berbeda dikemukakan oleh Tim pelatih Proyek PGSM (1999) yang 

menyatakan:  

 
PTK sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku 
tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 
dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 
pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta 
memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran tersebut 
dilakukan.  
 

Stephen Kemmis (dalam Hopkins, 1992)  menyatakan PTK sebagai 

suatu bentuk penelahaan atau inkuiri melalui refleksi diri yang dilakukan 

oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam sitausi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari (a) praktik-

praktik sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri, (b) 

pemahaman mereka terhadap praktik-praktik tersebut, dan (c) situasi di 

tempat praktik itu dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan beberapa definisi PTK di atas, dapatkah 

kita menarik benang merah kesejajaran pengertian 

bahwa PTK merupakan (a) bentuk kajian yang 

sistematis reflektif, (b) dilakukan oleh pelaku tindakan 
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PTK bersifat reflektif. Artinya, dalam proses penelitian itu Anda 
sebagai guru sekaligus peneliti selalu memikirkan apa dan mengapa 

suatu dampak tindakan tetjadi di kelas. Dari pemikiran itu, Anda kemudian 

dapat mencari pemecahannya  melalui tindakan-tindakan pembelajaran 

tertentu (Suyanto, 1997). Jika Anda dengan bekal refleksi kemudian 

mengadakan penelitian, pada akhir tindakan itu pun Anda kembali 

mengadakan refleksi untuk memperbaiki tindakan dan melakukan rencana 

untuk perbaikan tahap berikutnya. Anda akan  terus-menerus mengadakan 

refleksi itu sampai praksis pembelajaran di kelas berhasil dengan baik. 0leh 

sebab itu, PTK dilaksanakan dalam wujud proses pengkajian berdaur yang 

terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Kemmnis (1986) menggambarkan daur PTK itu 

sebagai berikut. 

 
Siklus PTK yang bersifat spiral itu dengan jelas digambarkan oleh 

Hopkins (1985) sebagai berikut. 
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B. KARAKTERISTIK PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Priyono (1999:3-6) memberikan enam karakteristik penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut. 

1. On-the job problem-oriented 

(masalah yang diteliti adalah 

masalah yang riil yang muncul dari 

dunia kerja peneliti/ yang ada 

dalam kewenangan/ tanggung 

jawab peneliti). Ini berarti masalah 

yang diteliti adalah masalah-

masalah riil yang dihadapi sehari-hari. Kalau peneliti adalah seorang 
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guru, masalah-masalah yang diteliti adalah masalah-masalah kelas/ 

sekolah yang merupakan bidang tanggung jawab utamanya. Ciri 

classroom-based action research ini diwarnai oleh pendekatan 

intepretivisme, yakni: orang yang paling tahu masalah-masalah kelas 

adalah guru itu sendiri, bukan orang lain (outsiders). 

2. Problem-solving oriented (berorientasi pada pemecahan masalah). 

Penelitian-penelitian yang hanya menghasilkan pengertian/ 

pemahaman seperti pada penelitian empirisme dan intepretivisme 

dianggap tidak meaningfull (bermanfaat), karena tidak memecahkan 

masalah. Judul-judul penelitian empirisme yang ditulis oleh para 

mahasiswa strata 1 di bawah ini jelas bukan classroom-based action 

research: 

a) Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium IPA terhadap Pemahaman 

Konsep Alat Transpotasi Tumbuhan (Yushriati, 1999). 

b) Pengaruh Metode Sosiodrama dalam Pembelajaran Konsep saling 

Ketergantungan Organisme (Sungkono, 1999). 

3. Penelitian-penelitian semacam itu hanyalah menghasilkan pemahaman 

(understanding) terhadap masalah-masalah pemanfataan laboratorium 

dan pengaruh metode sosiodrama. Ada beberapa alasan mengapa 

penelitian semacam itu tidak membawa pemecahan masalah di kelas: 

(a) masalah penelitian bukan masalah yang dihadapi guru, (b) siswa/ 

guru diperlakukan sebagai objek (informan) pasif, dan (c) penelitian 

tidak membawa perubahan kepada siswa/ guru. Dengan kata lain, 

penelitian-penelitian empirisme semacam itu tidak memberdayakan 

guru sebagai agen perubahan (agent of change) yang dapat 

memperbaiki kondisi kelas sendiri. 

4. Improvement-oriented (berorientasi pada peningkatan kualitas). Action 

research menegaskan pentingnya masing-masing komponen dari 

suatu sistem organisasi itu berkembang (berubah lebih baik). Kalau 

sistem itu sekolah, komponen-konponen sekolah itu (guru, siswa, 

kepala sekolah, lingkungan kelas/ sekolah) harus berkembang lebih 
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baik. Konsep ini sangat diwarnai oleh prinsip penelitian critical: 

penelitian harus menghasilkan produk perubahan (product-oriented). 

5. Multiple data collection (berbagai cara koleksi data dipergunakan). 

Untuk memenuhi prinsip ‘critical approach’ (kebenaran itu subjektif/ 

problematik), berbagai cara pengumpulan data umumnya digunakan 

seperti: (1) observasi, (2) tes, (3) wawancara, (4) kuesioner, dsb. 

Semua cara ini difokuskan untuk mendapatkan validitas hasil 

penelitian, mengingat kebenaran (realitas) itu di samping subjektif juga 

problematik. Dengan penerapan semua cara koleksi data tersebut, apa 

yang sebenarnya disebut kebenaran/ realita dapat lebih diungkap. 

Dengan demikian, penelitian-penelitian empirism yang hanya 

bersandar pada kemampuan inderawi dapat dipertanyakan 

validitasnya. 

6. Cyclic (siklis), konsep tindakan pada dasarnya diterapkan m,elalui 

urutan-urutan planning, observing, action, and reflecting. Secara siklus 

yang pada hakikatnya menggambarkan pemikiran kritis dan reflektif 

terhadap efek tindakan. Dampak suatu tindakan tersebut selalu diikuti 

secara kritis dan reflektif. 

7. Partisipatory/collaborative. Peneliti bekerja sama dengan orang lain 

(ahli) melakukan setiap langkah AR. 

Dengan PTK,  Anda akan  berupaya untuk memperbaiki praksis 
pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah: 

Haruskah Anda mengorbankan proses pembelajaran karena melakukan 

PTK? PTK justru jangan sekali-kali menjadikan proses belajar mengajar 

terganggu. Anda tidak perlu mengubah jadwal rutin di kelas yang sudah 

direncanakan hanya untuk PTK. PTK haruslah sejalan dengan rencana 

rutin Anda sebagai guru. PTK juga diharapkan tidak lagi memberikan 

beban tambahan yang lebih berat bagi Anda. PTK justru harus dikerjakan 

terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari di kelas (Suyanto, 1997). 

Pada sisi lain, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori 

dan praktik pendidikan. Hal itu dapat terjadi karena setelah Anda meneliti 
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kegiatan-sendiri di kelas Anda--dengan melibatkan siswa--Anda akan 

memperoleh balikan yang bagus dan sistematis untuk perbaikan praksis 

pembelajaran. Dengan demikian, Anda dapat membuktikan apakah suatu 

teori belajar mengajar dapat diterapkan dengan baik atau tidak di kelas. 

Anda juga dapat mengadaptasi atau mengadopsi teori itu untuk 

diterapkannya di kelas agar pembelajarannya efektif dan efisien, optimal, 

dan fungsional. 

Menurut Suyanto (1997), PTK mempunyai karakteristik sebagai 

berikut. Pertama, permasalahannya diangkat dari dalam kelas tempat guru 

mengajar yang benar-benar dihayati oleh  guru sebagai masalah yang 

harus diatasi. Masalah tidak berasal dari luar atau disarankan oleh orang 

lain yang tidak tahu-menahu masalah yang terjadi di dalam kelas. Masalah 

juga bukan berasal dari hasil penelitian atau hasil kajian lain yang di luar 

penghayatan guru. Kedua, PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif. 

Guru tidak harus sendirian berupaya memperbaiki praksis 

pembelajarannya. Ia dapat dibantu oleh pakar pendidikan, oleh dosen 

LPTK, atau oleh kepala sekolah, pengawas, atau bahkan oleh guru lain. 

Ketiga, PTK adalah jenis penelitian yang memunculkan adanya tindakan 

tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Penelitian 

yang dilakukan di kelas tidaklah selalu menampakkan PTK. Penelitian di 

kelas yang tanpa memberikan tindakan apa-apa di kelas untuk perbaikan 

praksis pembelajaran bukanlah PTK. Itu hanya merupakan penelitian 
kelas. Misalnya, penelitian tentang kemampuan membaca siswa kelas dua 

sekolah dasar adalah penelitian kelas, bukan PTK. Penelitian semacam itu 

hanya mendeskripsikan kemampuan membaca siswa kelas dua tanpa ada 

tindakan perbaikan jika teryata kemampuan membaca siswa itu rendah. 

Sebaliknya, jika guru berupaya untuk memperbaiki kondisi kemampuan 

membaca yang rendah itu dengan tindakan tertentu, misalnya memilih 

bahan bacaan yang menarik yang bergambar, yang berisi ceritera-ceritera 

lucu, dan sebagainya, maka penelitian semacam itu adalah PTK. 
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Menurut Hopkins (1992), PTK mempunyai karakteristik sebagai 

berikut. 

a. Perbaikan praksis pembelajaran dari dalam (An inquiry on practice from 

within), 

b. Usaha kolaboratif antara guru dan dosen (A collaborative effort between 

school teachers and teacher educators), 

c. Bersifat reflektif (A reflective practice made public). 

Adakah kesamaan jawaban Anda dengan pendapat di atas? 

Memang, PTK haruslah dilhami oleh permasalahan praktis yang 

dihayati oleh  guru sebagai pelaku pembelajaran di kelas. Guru merasakan 

ada masalah di kelasnya ketika dia mengajar. Guru berusaha untuk 

mengatasi masalah di kelas itu dengan sebuah penelitian yang disebut 

PTK. PTK bukanlah penelitian yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak 

tahu tentang seluk-beluk yang terjadi dalam kelas. PTK bukan penelitian 

yang disarankan oleh pihak lain kepada guru, melainkan muncul dari dalam 

diri guru sendiri yang merasakan adanya masalah. PTK pada hakikatnya 

bertujuan untuk memperbaiki praksis pembelajaran di kelas secara 

langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini sering juga disebut sebagai 

penelitian praktis karena memusatkan perhatiannya pada permasalahan 

yang spesifik kontekstual sehingga tidak terlalu hirau akan teknik sampling 

maupun syarat-syarat lain penelitian yang ketat. PTK lebih longgar karena 

analisis datanya  tidak harus menggunakan statistik yang rumit dan kaku. 

Metodologinya pun lebih longgar dalam arti tidak terlalu membakukan 

instrumentasi. Namun sebagai penelitian, ia tetap menekankan pada 

objektivitas. Jadi, upaya perbaikan praksis pembelajaran itu berasal dari 

dalam, yakni dari guru itu  sendiri. 

Karakteristik PTK yang lain adalah sifatnya yang kolaboratif. Hal itu 

dapat Anda laksanakan dengan cara berkolaborasi dengan dosen LPTK 

maupun dengan teman sejawat.  Dengan cara itu, sebagai guru, Anda 

akan banyak menerima masukan tentang prosedur PTK yang benar. 

Dosen dapat bertindak sebagai mitra diskusi yang baik untuk  merumuskan 
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masalah yang tepat, menentukan hipotesis tindakan yang baik, serta 

membantu  analisis data penelitian. Sebaliknya, dosen LPTK dapat 

memperoleh masukan yang berharga dari orang yang benar-benar 

berkecimpung di kancah yang tahu secara persis tentang permasalahan 

yang terjadi di kelasnya. Yang lebih penting lagi ialah terbentuknya 

hubungan kesejawatan yang harmonis antara guru dengan guru ataupun 

antara guru dengan dosen LPTK. Kehadiran dosen LPTK dalam kancah 

PTK  adalah sebagai mitra sejawat dan bukan sebagai sang mahatahu 

yang akan mendikte guru dalam penelitian. 

 

C. PRINSIP-PRINSIP PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
Berdasarkan uraian mengenai 

pengertian dan karakteristik PTK, 

tentunya Anda dapat mulai 

mengidentifikasi prinsip-prinsip PTK. 

Bagimana hasil identifikasi Anda?  

Marilah kita bandingkan hasil 

identifikasi Anda dengan pendapat 

Hopkins (1992) yang menyatakan ada enam prinsip penting dalam PTK. 

Prinsip tersebut sebagai berikut. 

1. PTK tidak boleh mengganggu kegiatan guru mengajar di kelasnya. 
2. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan sehingga mengganggu proses pembelajaran. Oleh sebab 

itu, sejauh mungkin harus digunakan prosedur pengumpulan data yang 

dapat ditangani sendiri oleh guru sementara ia tetap aktif berfungsi 

sebagai guru yang bertugas secara penuh. 
3. Metode yang digunakan harus cukup andal (reliable) sehingga 

memungkinkan  guru mengindentifikasikan serta merumuskan hipotesis 

secara meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan 

pada situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat digunakan 

untuk menjawab hipotesis yang dikemukakannya. Meskipun ada 
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kelonggaran, penerapan asas-asas dasar telaah yang taat kaidah tetap 

harus dipertahankan. 

4. Masalah penelitian yang diangkat oleh guru seharusnya merupakan 

masalah yang memang benar-benar merisaukannya dan bertolak dari 

tanggung jawab profesionalnya. 

5.  Dalam menyelenggarakan PTK  guru harus selalu bersikap konsisten 

menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. Prakarsa penelitian harus dikomunikasikan 

kepada pimpinan lembaga, disosialisasikan kepada teman sejawat, 

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, dilaporkan hasilnya 

sesuai dengan tata krama penyusunan karya ilmiah, di samping tetap 

mengedepankan kemaslahatan subjek didik. 

6. Dalam pelaksanaan PTK  sejauh mungkin  guru harus menggunakan 

wawasan yang lebih luas daripada perspektif kelas. Artinya, 

permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas dan atau mata 

pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi dan visi sekolah 

secara keseluruhan. 

Secara lebih ringkas, prinsip-prinsip PTK dapat  dituliskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip-Prinsip PTK 

1. Tidak mengganggu komitmen mengajar. 

2. Tidak terlalu menyita waktu. 

3. Metodologinya andal. 

    a. Identifikasi dan rumusan hipotesis  meyakinkan 

    b. strategi  dapat diterapkan di kelas 

4. Merupakan masalah guru. 

5. Konsisten terhadap prosedur etika 

6. Permasalahan ada dalam perspektif misi sekolah. 
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D. TUJUAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
Apabila kita mencermati pengertian 

PTK, akan sangat jelas bahwa 

tujuan PTK tidak lain adalah untuk 

memperbaiki praksis pembelajaran. 

Dengan PTK, diharapkan kualitas 

proses belajar mengajar menjadi 

lebih baik.  Sebagai guru, Anda 

dapat lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam mengajar dan pada gilirannya prestasi atau kinerja siswa 

akan meningkat. Secara lebih luas PTK juga merupakan sarana untuk 

dapat meningkatkan pelayanan sekolah secara keseluruhan terhadap anak 

didik dan masyarakat. PTK dapat meningkatkan kualitas program sekolah 

secara keseluruhan. 

 Dasar utama dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan praksis 

pembelajaran khususnya dan perbaikan program sekolah pada umunmya. 

PTK pada dasarnya juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan 

keterampilan Anda  untuk menanggulangi berbagai masalah yang muncul 

di kelas atau di sekolah dengan atau tanpa masukan khusus berupa 

berbagai program pelatihan yang eksplisit. Dengan kata lain, PTK  

mewujudkan proses latihan dalam jabatan yang unik. Mengapa demikian? 

Pertama, kebutuhan pelaksanaannya tumbuh dari guru itu sendiri. Kedua, 

proses pelatihan terjadi secara hands-on, tidak dalam situasi artifisial. 

Ketiga, apabila dilakukan secara benar PTK didukung oleh lingkungan 

(PTK  berbeda dengan program pelatihan atau program pengembangan 

staf). Raka Joni (1998) dengan sangat jelas membedakan kedua bentuk 

kegiatan tersebut. Menurutnya, ada tujuan penyerta yang muncul dalam 

PTK, yakni tumbuhnya budaya meneliti di kalangan para guru. 
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E. MANFAAT PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
Pada bagian awal telah disebutkan bahwa PTK pada hakikatnya 

bertujuan untuk meningkatkan praksis pembelajaran. Dari tujuan itu 

jelaslah bahwa PTK  akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk 

mengembangkan proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan 

pengetahuan tentang teori belajar dan mengajar yang sesuai dengan 

bidang studi, Anda dapat mengembangkan teknik, metode, atau 

pendekatan yang akan terus Anda kaji untuk  melihat efektivitasnya di 

kelas, di tempat  Anda mengajar. Hal itu dapat terus Anda lakukan karena 

setiap tahun Anda akan berhadapan dengan anak-anak yang berbeda-

beda, baik tingkat kelas, tingkat umurnya, latar sosial budayanya, maupun 

Iatar kecerdasannya. Dengan demikian, Anda akan dapat 

mengembangkan proses belajar mengajar yang optimal bagi anak didik 

yang Anda asuh  di kelas.. Proses belajar mengajar dapat dikembangkan 

terus-menerus sehingga terjadilah inovasi dalam proses belajar mengajar. 

Di samping itu, PTK merupakan bahan refleksi bagi  Anda untuk 

terus mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah atau kelas. Pemilihan 

tujuan yang tepat, materi yang sesuai, serta metode ataupun teknik serta 

media dan evaluasi yang tepat adalah sasaran yang dapat dicapai. Itu 

berarti bahwa  Anda akan terus memperbaiki kurikulum di tingkat sekolah 

ataupun kelasnya. Anda tahu bahwa guru yang profesionai adalah  guru 

yang terus rnenerus mau belajar untuk menjadi guru yang baik. Untuk itu, 

perubahan yang terus-menerus dikembangkannya. Dengan PTK, guru, 

pada hakikatnya akan semakin pofesional sebab ia akan terus merefleksi 

proses belajar mengajarnya. Ia akan terus melakukan tindakan-tindakan 

yang tepat untuk perbaikan, dan mengadakan evaluasi atas kinerjanya 

sendiri. 

Dalam hal manfaat PTK ini, secara ringkas, Suyanto (1997) 

menyatakan bahwa manfaat PTK adalah (1) inovasi pembelajaran, (2) 

pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas, (3) peningkatan 

profesionalitas guru.  
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F. PERSOALAN-PERSOALAN PRAKTIS PENELITIAN TINDAKAN 
Ada lima persoalan praktis yang perlu diperhatikan dalam penelitian 

tindakan dan masing-masing akan diuraikan secara singkat di bawah ini. 

1. Pemerkasa penelitian tindakan. Penelitian tindakan biasanya 

diprakarsai oleh orang yang memiliki kepedulian besar terhadap 

kebutuhan untuk meningkatkan suatu situasi, misalnya situasi belajar-

mengajar di kelas dan situasi pengelolaan sekolah. Ada dua kelompok 

orang yang dapat terlibat dalam usaha kolaborasi penelitian tindakan: 

(a)  kelompok orang yang yang langsung terlibat dalam kehidupan 

situasi terkait, seperti guru dalam situasi belajar-mengajar, dan 

pimpinan dalam situasi pengelolaan (manajemen), dan (b) kelompok 

orang yang memiliki pengetahuan tentang penelitian tindakan dan 

kemampuan untuk melaksanakannya, misalnya peneliti dari perguruan 

tinggi atau lembaga penelitian. Para guru mungkin merasakan adanya 

sesuatu yang perlu ditingkatkan tidak mungkin tidak begitu mengetahui 

bagaimana melakukannya. Atau pimpinan suatu kantor dan stafnya 

merasa bahwa ada kekuranglancaran dalam komunikasi antara mereka 

dan para bawahan mereka sehingga penyelesaian pekerjaan tertentu 

sering terhambat, tetapi mereka kurgan mengetahui bagaimana 

mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti itu, 

peneliti dengan berperan sebagai fasilitator mengenalkan penelitian 

tindakan kepada guru-guru atau pimpinan dan stafnya sebagai cara 

untuk meneliti maslah yang telah diidentifikasi oleh para guru. 

Kemudian mereka bekerja sama untuk melaksanakan penelitian 

tindakan.  

2. Pemilik penelitian tindakan. Meskipun suatu penelitian tindakan 

sering diprakarsai oleh fasilitator, misalnya konsultan, sebaiknya orang-

orang yang langsung dikenai dan sekaligus ikut serta dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan tersebut, dibuat merasa ikut 

memilikinya. Rasa ikut memiliki ini akan sangat mempengaruhi 

kelancaran dan kualitas pelaksanaan penelitian tersebut. Rasa ikut 
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memiliki ini dapat dikembangkan dengan melibatkan mereka dalam 

seluruh proses penelitian, yaitu dari langkah pertama sampai langkah 

terakhir. Dengan demikian, semua orang yang terkena dampak 

penelitian tindakan tersebut akan merasa bahwa penelitian tindakan 

tersebut merupakan bagian dari dirinya. 

3. Sasaran penelitian tindakan. Penelitian tindakan bukan merupakan 

teknik pemecahan masalah, namun dorongan untuk meneliti praktik 

secara sistematis sering timbul karena ada masalah dalam suatu 

situasi. Persoalan atau masalah yang diteliti adalah yang dapat 

ditangani lewat tindakan praktis. Jadi penelitian tindakan tidak cocok 

digunakan untuk tujuan pengembangan teori karena alasan utama 

dilakukannya penelitian tindakan adalah peningkatan praktik dalam 

situasi kehidupan nyata. 

4. Data penelitian tindakan. Data penelitian tindakan antara lain berupa 

semua catatan tentang hasil amatan, transkrip wawancara, rekaman 

audio dan tau vidio kejadian, yang dikumpulkan lewat berbagai teknik. 

Data diambil dari suatu situasi bersama seluruh unsur-unsurnya. Fungsi 

data dalam penelitian tindakan adalah sebagai landasan reflektif. Data 

mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu memungkinkan penel;iti 

merekonstruksi tindakan terkait, bukan hanya mengingat kembali. Oleh 

karena itu, pengumpulan data tidak hanya untuk keperluan hipotesis, 

melainkan unbtuk mendokumentasikan amatan dan oleh karena itu 

menjebatani antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam 

putaran penelitian tindakan. Data dapat berbentuk catatan-catatan, 

rekaman audio, rekaman video, foto dan sebaginya. 

5. Analisis data. Aanalisis data diwakili oleh momen refleksi putaran 

penelitian tindakan. Dengan melakukan refleksi peneliti  akan memiliki 

wawasan otentik yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. 

Tetapi perlu diingat bahwa dalam menganalisis data sering seorang 

peserta penelitian tindakan menjadi terlalu subjektif, dan oleh karena itu 

dia perlu berdiskusi dengan peserta-peserta lainnya untuk dapan 
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melihat datanya lewat perspektif yang berbeda. Dengan kata lain, 

usaha trianggulasi hendaknya dilakukan dengan mengacu pendapat 

atau persepsi orang lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
PELAKSANAAN PENEILITIAN TINDAKAN KELAS 

 
A. PROSEDUR PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara 
kolaboratif antara guru dengan pihak-pihak lain yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja  guru serta hasil belajar siswa. Dengan kata lain, 

PTK bertujuan bukan hanya berusaha mengungkapkan penyebab dari 

berhagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi,  misalnya kesulitan 

siswa dalam memahami pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih 

penting lagi adalah memberikan solusi berupa tindakan untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran tersebut. 

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan dengan jelas tentang 

hakikat dan karakteristik PTK dan pada bagian ini akan dilanjutkan dengan 

mengemukakan uraian tentang prosedur PTK yang mencakup penetapan 

fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang 

disertai observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi, serta-apabila perlu-

-perencanaan tindak lanjut. Dengan demikian, Anda dapat memahami 

hakikat dan prosedur pelaksanaan PTK dan tidak mudah terjebak masuk 

kembali ke dalam wilayah penelitian formal. 

Sesuai dengan karakteristik dari pelaksanaaan AR yang siklis, desain 
AR menurut Tripp (1996), digambarkan sebagai berikut. 

 

              SIKLUS I                                                        SIKLUS II 
 
                                                                                                         dst. 
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Berikut ini diberikan penjelasan dari setiap langkah pada siklus AR 

yang diadaptasi dari (Kember, D. dan M. Kelly, 1992). Rincian dari 

penjelasan tersebut sebagai berikut. 

1. Pra-refleksi 

Untuk memulai penelitian tindakan kelas, Anda perlu menentukan 

suatu topik. Topik tersebut dapat berasal dari keadaan setiap unsur yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar yang terjadi di dalam 

kelas.Misalnya: 

a) Para siswa di kelas bahasa saya mengalami kesulitan mempraktektak 

dialog di depan kelas. 

b) Dalam pelajaran mengarang, tidak banyak siswa yang mau menuliskan 

kembali karangannya, meskipun saya sudah memberikan strategi/ 

caranya. 

c) Dari jawaban soal-soal tes sastra yang saya buat, para siswa lebih 

banyak menggunakan kalimat-kalimat saya ketika saya mengajar, tidak 

ada tanda-tanda para siswa saya membaca buku yang telah 

disarankan. 

Agar masalah-masalah umum seperti di atas dapat menjadi fokus 

penelitian tindakan kelas, Anda perlu menyusunnya kembali agar lebih 

konkrit, agar lebih mudah diubah atau diperbaiki. Anda perlu 

merencanakan suatu tindakan yang bisa Anda cobakan untuk mengetahui 

apakah tindakan tersebut berpengaruh terhadap masalah utama Anda. 

Secara khusus masalah di atas dapat dibuat sebagai berikut. 

a) Perubahan-perubahan apakah yang dapat dilakukan terhadap pokok 

bahasan berbicara agar para siswa memiliki keterampilan awal yang 

diperlukan untuk melakukan dialog di depan kelas? 

b) Apakah ada teknik mengajar lainnya yang lebih dapat mendorong para 

siswa menggunakan strategi revisi dalam mengarang? 

c) Bagaimana mengubah soal-soal ujian sastra sehingga para siswa mau 

membaca? 
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Pengamatan pendahuluan dan refleksi kritis biasanya diperlukan 

untuk mengubah masalah umum menjadi topik tindakan. Umumnya 

masalah tindakan secara langsung dapat memberikan saran pemecahan: 

masalah-masalah pendidikan tidaklah sesederhana itu. Perubahan yang 

dibuat mungkin dapat masuk dalam salah satu kategori ini: (a) perubahan 

dalam silabus atau kurikulum, (b) perubahan dalam teknik mengajar atau 

menggunakan metode baru, dan (c) perubahan sifat evaluasi. 

Dalam penelitian tindakan Anda sebenarnya mempromosikan 

perubahan. Untuk melaporkan adanya pengaruh perubahan Anda perlu 

merkam situasi atau keadaan sebelum dan sesudah perubahan. 

Pengamatan-pengamatan apakah yang mendorong perhatian Anda? 

Bagaimanakah keadaan dan praktiknya saat ini? Beberapa teknik 

observasi dapat digunakan sebelum dan sesudah terjadi perubahan untuk 

mengetahui pengaruh perubahan tersebut. 

2. Perencanaan 

Hasil yang sangat penting dari tahap perencanaan ialah rencana rinci 

mengenai tindakan yang ingin Anda kerjakan atau perubahan yang perlu 

Anda lakukan. Siapa akan mengerjakan apa, dan kapan? Bagaimana Anda 

melakukan revisi terhadap strategi mengajar Anda? Coba pikirkan apakah 

rencana Anda tersebut praktis dan kira-kira bagaimana tanggapan orang 

lain. Anda perlu juga menyusun rencana untuk observasi atau monitoring 

perubahan-perubahan/ tindakan Anda tersebut. Anda perlu menyiapkan 

alat pengumpul informasi yang akan Anda gunakan. Berikut ini satu contoh 

kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan 

PTK.  
Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 
menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 
memecahkan masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini, peneliti 
melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia mengenai waktu pelaksanaan penelitian, materi yang akan 
diajarakan, dan bagaimana rencana pelaksanaan penelitiannya.  
Permasalahan yang muncul berdasarkan data observasi dan wawancara 
dengan guru Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X3 memberikan 
keterangan bahwa pada kelas X3 mempunyai nilai yang cukup rendah 
dalam keterampilan menulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
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peneliti dapat mencari penyelesaian yang baik untuk meningkatkan 
keterampilan  menulis khususnya keterampilan menulis paragraf 
eksposisi. Hal yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan ini 
adalah (1) menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan 
yang akan dilakukan; (2) menyusun pedoman observasi, wawancara, 
dan jurnal; (3) menyusun rancangan evaluasi, (4) mempersiapkan media 
yang akan digunakan yaitu media animasi; dan (5) mempersiapkan alat 
dokumentasi. 

3. Tindakan 

Perlu diingat juga, dalam melaksanakan rencana Anda tersebut, 

jangan heran kalau rencana-rencana tidak akan terlaksana sebagaimana 

diharapkan. Anda tidak perlu ragu-ragu untuk membuat belokan-belokan 

kecil dari rencana Anda tersebut berdasarkan pengalaman dan masukan 

yang Anda terima. Catatlah perubahan-perubahan kecil yang Anda lakukan 

tersebut dan beri alasan mengapa terjadi perubahan. 

Tindakan tersebut kemudian dilaksanakan untuk memperbaiki 

masalah yang telah diidentifikasi peneliti. Langkah-langkah praktis tindakan 

diuraikan. Apa yang pertama kali dilakukan? Bagaimana organisasi kelas? 

Siapa yang perlu menjadi kolabolator peneliti? Siapa yang mengambil 

data? Pada saat pelaksanaan tindakan ini, guru benar-benar harus 

memahami terlebih dahulu karakter siswa sehingga jangan sampai siswa 

menjadi objek tindakan, namun 

guru harus mengambil peran 

pemberdayaan siswa sehingga 

siswa menjadi agen perubahan 

bagi dirinya dan kelas. Kelas 

diciptakan sebagai komunitas 

belajar (learning community) 

daripada laboratorium tindakan. 

Jadi, cara-cara empiris seperti membagi kelas menjadi kelompok kontrol 

dan treatment harus dihindarkan. Berikut ini satu contoh kegiatan yang 

dilakukan pada tahap tindakan dalam pelaksanaan PTK.  
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Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah. 

a.  Pendahuluan  

Pada bagian pendahuluan ini guru memberikan apersepsi pembelajaran. 
Tujuan apersepsi adalah untuk mengkondisikan siswa agar siap 
menerima pelajaran dengan baik. Kegiatan ini berupa pemberian 
ilustrasi mengenai pembelajaran menulis paragraf eksposisi, ilustrasi 
tentang media animasi yang akan digunakan dan menyampaikan tujuan 
serta manfaat pembelajaran menulis paragraf eksposisi yang akan 
dicapai pada hari itu. 

b. Kegiatan inti 
Pada kegiatan inti ini, guru menyampaikan materi menulis paragraf 
eksposisi yang sebelumnya guru menyajikan animasi melalui LCD 
kepada siswa. Kemudian, siswa disuruh berkelompok untuk menemukan 
permasalahan yang terdapat pada paragraf seperti isi paragraf, pola 
pengembangan, ciri-ciri, dan pengertian paragraf eksposisi. Perwakilan 
dari masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusi, dan kelompok 
yang lain menanggapinya. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk 
menilai hasil kerja kelompok lain. Guru membantu siswa untuk 
menyimpulkan permasalahan yang ditemukan.  

Kegiatan dilanjutkan dengan guru menyajikan animasi bagan arus 
melalui LCD. Siswa kembali disuruh untuk mengamati dan menemukan 
permasalahan-permasalahan yang terdapat pada animasi tersebut. 
Setelah itu, siswa ditugasi untuk membuat paragraf eksposisi sesuai 
animasi yang disajikan secara individu. Pada tahap terakhir, siswa dan 
guru membahas mengenai paragraf eksposisi yang ditulis oleh siswa. 
Guru menjelaskan tentang paragraf eksposisi dengan pola 
pengembangan yang benar sesuai dengan animasi yang disajikan. 

c. Penutup 
Kegiatan pembelajaran menulis paragraf eksposisi ditutup dengan 
merefleksi hasil pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan 
kesempatan pada siswa yang belum paham untuk bertanya mengenai 
materi menulis paragraf. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui kesulitan-
kesulitan yang siswa hadapi. Pembelajaran menulis paragraf eksposisi 
ditutup dengan siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 
yang baru saja dilaksanakan. Guru selalu memberikan dorongan dan 
motivasi pada siswa untuk terus belajar menulis paragraf eksposisi.  

4. Pengamatan 
Pengamatan yang dimaksud dalam AR ini adalah proses 

pengambilan data dari pelaksanaan tindakan atau kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret sejauh mana efek tindakan telah 

mencapai sasaran. Tindakan dalam AR berupa PBM yang melibatkan 

seluruh komponen pembelajaran dengan aktor utama siswa dan guru. Oleh 

karena itu, setiap perilaku siswa dan guru yang terjadi dalam PBM yang 

menuju pada tercapainya tujuan pembelajaran menjadi fokus pengamatan. 

Pengamatan ini haruslah menghasilkan laporan sebagaimana apa yang 
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terjadi di dalam PBM. Agar pengamatan dapat secermat mungkin 

diperlukan alat pengambil data yang beragam sesuai dengan karakteristik 

PBM. Penggunaan alat pengambil data secara beragam ini memungkinkan 

peneliti dapat secara cermat menangkap setiap detail dari informasi yang 

diperlukan untuk membuat laporan. 

Efek dari suatu intervensi (action) terus dimonitor secara reflektif. 

Data-data apa saja yang perlu dikumpulkan? Data kuantitatif tentang 

kemajuan siswa (nilai) dan data kualitatif (minat/suasana kelas) perlu 

dikumpulkan. Pendek kata, pada langkah ini, peneliti menguraikan jenis-

jenis data yang dikumpulkan, cara pengumpulan data, dan alat koleksi data 

(angket, wawancara, sosiometri, jurnal, dll.) Juga data-data yang dapat 

dikumpulkan dari learning logs (catatan reflektif) tentang fenomena kelas 

yang dibuat oleh siswa dan guru merupakan informasi yang berharga. 

 Berikut ini satu contoh kegiatan yang dilakukan pada tahap 
pengamatan dalam pelaksanaan PTK.  
 

Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 
terhadap kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar 
observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil tulisan 
siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Selain menggunakan lembar observasi, peneliti juga melakukan 
pemotretan selama pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil 
berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. 

 Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan 
lembar jurnal kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan 
pesan siswa terhadap materi, proses pembelajaran, dan teknik yang 
digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 
memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Selain jurnal siswa, 
peneliti juga menyiapkan jurnal guru yang meliputi respon siswa dalam 
proses pembelajaran yang berlangsung, hambatan yang dialami oleh 
guru, pesan dan kesan, serta harapan guru pada proses pembelajaran 
berikutnya. 

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
menulis hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara kepada 
siswa. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama kepada 
siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan negatif siswa dalam 
kegiatan pembelajaran menulis hasil wawancara 
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5. Refleksi 
Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang 

perubahan yang terjadi pada: siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap 

ini, guru sebagai penliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana 

(how), dan sejauh mana (to what extent)  intervensi ini telah menghasilkan 

perubahan secara signifikan. Kolaborasi dengan rekan (trermasuk para 

ahli) akan memainkan peran sentral dalam memutuskan judging the value 

(seberapa jauh action telah membawa perubahan: apa/ di mana perubahan 

terjadi, mengapa demikian, apa kelebihan/kekurangan, langkah-langkah 

penyempurnaan, dsb.) McTaggart (dalam Connle, 1993) menggarisbawahi 

bahwa salah satu kriteria action research adalah: 

... parsipatory action research is concerned simultaneously with 
changing individuals, on the one hand, and the other culture of the 
groups, institutions, and societies to which the belongs …. 
 
Pada akhir setiap siklus Anda perlu merefleksi secara kritis 

mengenai hal-hal yang sudah Anda lakukan. Seberapa efektifkah 

perubahan tersebut? Apa yang Anda pelajari? Hal-hal apa yang menjadi 

penghalang perubahan? Bagaimana Anda memperbaiki perubahan-

perubahan yang akan Anda buat? Jawaban atas dua pertanyaan terakhir 

akan membawa Anda pada putaran tindakan selanjutnya. 

Untuk itulah, disarankan guru sebagai peneliti untuk selalu menulis 

learning logs (catatan reflektif-kritis tentang fenomena kelas setiap hari). 

Dari catatan-catatan itulah, peneliti akan responsif terhadap perubahan 

yang berkembang di kelas. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa dipotret (disajikan sebagai bukti), misalnya: hasil pemantauan 

keterampilan menceritakan pengalaman pribadi, portofolio (catatan-catatan 

tentang hasil/prestasi siswa), perubahan sikap percaya diri, antusiasme, 

responsif, keinginan tahu. Demikian pula perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri guru sebagai peneliti, seperti: peningkatan pengetahuan 

tentang pengelolaan kelas, kepercayaan diri, kepuasan diri setelah 

mengajar. Suasana perubahan pada atmosfir kelas juga disajikan, seperti: 

suasana kelas yang mendorong pembelajaran, penampilan kelas yang 
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menyajikan tayangan hasil anak-anak, suasana kelas yang lebih akrab, 

dsb. 

Apa yang terjadi pada suatu siklus, apabila peneliti belum merasa 

puas? Alternatif pertama adalah guru (peneliti) dapat menyempurnakan 

intervensi sehingga pada siklus berikutnya dikembangkan dan dilakukan 

perubahan-perubahan berdasarkan saran siswa ataupun berdasarnya hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Yang jelas, setiap siklus harus 

ada upaya untuk ke arah perbaikan dalam hal proses sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Yang penting bahwa action 

research berorientasi pada improvement yang sering kali jalannya 

berkelok-kelok. 

 Berikut ini adalah contoh refleksi yang dilakukan oleh peneliti setelah 
melakukan satu putaran penelitian tindakan kelas. 

 
Berdasarkan hasil tes dan nontes di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pada siklus I ini belum memuaskan. Pada hasil tes 
terlihat bahwa rata-rata menulis hasil wawancara pada siklus I hanya 
69,73 dan termasuk dalam kategori cukup. Sehingga belum mencapai 
target yang ditentukan. Siswa yang mencapai target hanya ada 20 siswa 
atau sebesar 52.63% dari jumlah keseluruhan siswa. Sehingga perlu 
diadakan siklus II agar semua siswa mencapai target yang telah 
ditentukan. 

Dalam indikator membuat daftar pertanyaan, kelompok yang 
mendapat nilai rendah sebesar 65 dan termasuk dalam kategori cukup. 
Hal ini disebabkan  kelompok tersebut belum mampu membuat 
pertanyaan dengan baik. Mereka tidak memperhatikan aspek 
kelengkapan isi (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana). 
Mereka hanya membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 
bagaimana, apa, siapa, dari mana. Sedangkan kata tanya kapan dan 
mengapa belum digunakan.  

Selanjutnya dalam indikator mencatat pokok-pokok informasi, 
kelompok yang mendapat nilai rendah sebesar 60 dan termasuk dalam 
kategori cukup. Hal ini disebabkan siswa dalam kelompok tersebut tidak 
mencatat pokok-pokok informasi dengan baik. Mereka mencatat 
jawaban dengan singkat tidak menguraikan secara jelas. Misalnya pada 
pertanyaan siapa yang mengajari Audy dalam menyanyi? Hanya ditulis 
Ayah saya. Padahal saat wawancara berlangsung narasumber memberi 
jawaban dengan uraian yang cukup panjang dan jelas. Sehingga ada 
beberapa pokok-pokok informasi yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan 
siswa mengalami kesulitan dalam menyimak dan menulis apa yang 
dibicarakan oleh narasumber, karena bericara lebih cepat daripada 
menulis. Sehingga ada beberapa pokok-pokok informasi yang tidak 
tercatat. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam siklus II yaitu 
dengan memberi walkman untuk tiap-tiap kelompok, agar semua dapat 
terekam. Sehingga selain mencatat siswa bisa memutar ulang kaset 
tersebut untuk melengkapi pokok-pokok informasi yang tidak tercatat. 
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Dalam indikator menulis hasil wawancara siswa yang mendapat 
nilai rendah sebesar 49 dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal 
ini disebabkan siswa tersebut hanya menulis hasil wawancara dengan 
satu paragraf, dan isinya hanya mencakup 2 pokok informasi, yang 
lainnya tidak sesuai dengan pokok-pokok informasi. Padahal dalam 
kelompok tersebut ada 11 pokok informasi. Sehingga hasil wawancara 
yang ditulis siswa tersebut tidak memperhatikan aspek kelengkapan isi 
dan kesesuaian atau keakuratan.  

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis hasil 
wawancara dengan permainan simulasi yang diajarkan dalam 
pembelajaran kontekstual pada siklus I belum memuaskan. Namun 
demikian, pembelajaran dengan teknik permainan simulasi yang 
diajarkan melalui pembelajaran kontekstual ini memberikan dampak 
positif terhadap sikap atau tingkah laku siswa dalam menerima 
pembelajaran. Pada siklus I, masih ditemukan beberapa perilaku negatif 
yang terjadi pada saat pembelajaran. Pada siklus I ini sekitar 42,1% 
siswa masih menunjukkan perilaku yang negatif dalam menerima 
pelajaran, konsentrasi siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 
belum penuh dan belum terfokus, mereka cenderung mengobrol dengan 
temannya. Selain itu, ada beberapa perilaku negatif yang muncul yaitu 
masih ada siswa yang tidak berpartisipasi secara aktif hanya ada 22 
siswa atau sebesar 57,8% yang aktif. Kemudian sikap siswa dalam 
menulis hasil wawancara juga masih ada yang bersikap tidak baik 
seperti tiduran di atas meja, melihat tulisan teman, dan ada beberapa 
siswa yang menulis dengan memainkan handphone. Oleh karena itu, 
perlu adanya perbaikan pada siklus berikutnya yaitu dengan cara guru 
lebih mendesain pembelajaran agar lebih menarik lagi, sehingga siswa 
akan memperhatikan guru. Selain itu, diharapkan guru lebih tegas lagi 
dalam memberi teguran kepada siswa yang tidak memperhatikan 
penjelasan guru. Kemudian untuk mengatasi siswa yang kurang aktif 
khususnya dalam bersimulasi dalam wawancara maka pada siklus 
berikutnya dalam satu kelompok dibagi tugas 2 siswa bertugas sebagai 
tokoh atau narasumber, 2 siswa bertugas sebagai  2 siswa bertugas 
mencatat pokok-pokok informasi. Dengan demikian siswa akan lebih 
aktif, berbeda halnya apabila pembagian tugas hanya 1 siswa sebagai 
wawancara, dan 4 siswa sebagai pencatat pokok-pokok informasi. 
Dengan 4 siswa yang bertugas sebagai pencatat pokok-pokok informasi 
maka hanya 1 atau 2 siswa saja yang aktif sedangkan yang lainnya 
hanya mengobrol sendiri. 

 
 

B. PENETAPAN FOKUS MASALAH PENELITIAN 
  Ada empat hal yang harus diperhatikan terkait dengan penetapan 

fokus masalah penelitian. Keempat hal tersebut sebagai berikut. 

 

1. Merasakan Adanya Masalah 
Jika Anda tergolong pemula dalam PTK, pertanyaan yang mungkin 

timbul   adalah bagaimana memulai PTK? Untuk dapat menjawab 

pertanyaan tersebut, yang harus Anda miliki adalah perasaan tidak puas 
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terhadap praktik pembelajaran yang selama ini Anda lakukan. Meskipun 

sebenarnya terdapat banyak hambatan yang Anda alami dalam 

pengelolaan proses pembelajaran, mungkin agaak sulit  bagi Anda untuk 

memunculkan pertanyaan seperti di atas, yang  

0leh sebab itu, agar Anda dapat menerapkan PTK sebagai  upaya 

untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan layanan pembelajaran secara 

lebih profesional, Anda dituntut untuk berani mengatakan secara jujur 

khususnya kepada diri sendiri mengenai sisi-sisi lemah yang masih 

terdapat dalam implementasi program pembelajaran yang Anda kelola. 

Dengan kata lain, Anda harus mampu merefleksi, merenung. serta berpikir 

balik, mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran 

dalam rangka mengidentifikasikan sisi-sisi lemah yang mungkin ada. 

Dalam proses perenungan itu, terbuka peluang bagi Anda untuk 

menemukan kelemahan-kelemahan praktik pembelajaran yang selama ini 

mungkin Anda lakukan secara tanpa Anda sadari. Oleh karena itu, untuk 

memanfaatkan secara maksimal potensi PTK bagi perbaikan proses 

pembelajaran, Anda perlu memulainya sedini mungkin begitu  merasakan 

adanya persoalan-persoalan dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, permasalahan yang diangkat dalam PTK harus benar-benar 

merupakan masalah-masalah yang Anda hayati sebagai   guru dalam 

praktik pembelajaran, bukan permasalahan yang disarankan, apalagi 

ditentukan oleh pihak luar termasuk oleh Kepala Sekolah yang menjadi 

mitra. Permasalahan tersebut dapat berangkat (bersumber) dari siswa, 

Merasakan adanya masalah: 

• Tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan 

• Berpikir balik untuk melihat sisi lemah pembelajaran 

• Ada usaha/kemauan untuk mengatasi/memecahkan masalah 
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guru, bahan ajar, kurikulum, interaksi pembelajaran, dan hasil belajar 

siswa. 

 

2. ldentifikasi Masalah PTK  
Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian 

tahap-tahap penelitian. Oleh sebab itu, identifikasi masalah sering 

merupakan tahap penting dalam pelaksanaan penelitian. Kualitas 

penelitian pun dapat ditentukan oleh kualitas masalah yang diteliti. 

Masalah-masalah yang asal-asalan (yang kurgan teridentifikasi) dapat 

menyebabkan pemborosan energi, sebab penelitian tidak membawa 

temuan yang bermanfaat. Sebagaimana disinggung oleh tulisan 

sebelumnya, tidak semua masalah pendidikan dapat didekati dengan PTK. 

Untuk itu, beberapa langkah berikut dapat diikuti dengan seksama sebagai 

cara untuk menemukan masalah yang dapat didekati dengan PTK. 

a. Masalah harus riil dan on the job problem oriented, artinya masalah 

tersebut benar-benar ada (dirasakan sebagai masalah. Masalah itu juga 

di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkan. Masalah itu 

datang dari pengamatan (pengalaman) seorang guru sendiri sehari-

hari, bukan datang dari pengamatan orang lain. Masalah itu dilihat/ 

diamati/ dirasalan dalam pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari.  

b. Masalah harus problematik (artinya masalah tersebut perlu 

dipecahkan). Tidak semua masalah pendidikan (pembelajaran) yang 

nyata adalah masalah-masalah yang problematik, sebab: (1) 

pemecahan masalah tersebut tidak/kurgan mendapat dukungan 

literatur/sarana-prasarana/ birokrasi, (2) pemecahan masalah tersebut 

belum mendesak dilaksanakan, dan (3) ternyata guru tidak mempunyai 

kewenangan penuh untuk memecahkan. 

c. Masalah harus memberi manfaat yang jelas, artinya pemecahan 

masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas/nyata. Untuk itu, 

pilihlah masalah-masalah penelitian yang memiliki asas manfaat secara 

jelas. Untuk asas manfaat, dapat dilontarkan beberapa pertanyaan 
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berikut: (1) apa yang terjadi bila masalah tersebut tidak dipecahkan, (2) 

resiko apa yang paling jelek bila masalah tersebut tidak segera 

dipecahkan, (3) kompetensi mana yang tidak tercapai bila masalah 

tersebut tidak segera dipecahkan. Jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyan tersebut dapat membimbing pada penemuan masalah-

masalah penelitian yang mendesak untuk dipecahkan. 

d. Masalah PTK harus fisibel (dapat dipecahkan/ditangani). Bila dilihat dari 

sumber daya peneliti (waktu pembelajaran efektif, dana, dukungan 

birokrasi, media pembelajaran, dll.) maslah tersebut dapat dipecahkan. 

Dengan kata lain, tidak semua masalah penelitian yang sudah nyata, 

problematik, dan jelas manfaatnya, selalu fisibel. Untuk itu, harus dipilih 

masalah-masalah yang fisibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

pendukung di atas.   

 

3. Analisis Masalah 
  Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui proses 

identifikasi ini, Anda sebagai peneliti --secara individu atau bermitra 

dengan  guru lain-- melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut 

untuk menentukan urgensi pengatasan. Dalam hubungan ini, akan 

tertemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi seperti  

penguasaan operasi matematika, atau yang dapat ditunda pengatasannya 

tanpa kerugian yang besar, seperti kemampuan membaca peta buta. 

Bahkan, memang ada permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan PTK, 

seperti kesalahan-kesalahan faktual dan/atau konseptual yang terdapat 

dalam buku paket. Menurut Abimanyu (1995), arahan yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan permasalahan untuk PTK adalah sebagai 

berikut. 

a) Pilih permasalahan yang dirasa penting oleh guru sendiri dan muridnya, 

atau topik yang melibatkan  guru dalam serangkaian aktivitas yang 

memang diprogramkan oleh sekolah. 
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b) Jangan memilih masalah yang berada di luar kemampuan dan/atau 

kekuasaan guru untuk mengatasinya. 

c) Pilih dan tetapkan permasalahan yang skalanya cukup kecil dan 

terbatas (managable). 

d) Usahakanlah untuk bekerja secara kolaboratif dalam pengembangan 

fokus penelitian. 

e) Kaitkan PTK yang akan dilakukan dengan prionitas-prioritas yang 

ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. 

Tidak perlu ditekankan lebih kuat lagi bahwa analisis masalah perlu 

dilakukan secara cermat sebab keberhasilan pada tahap analisis masalah 

akan menentukan keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan PTK. Jika 

PTK  berhasil dilaksanakan dengan membawa kemanfaatan yang dapat 

Anda rasakan dan dapat dirasakan pula oleh sekolah (intrinsically 

rewarding), keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi  Anda untuk 

meneruskan usaha di masa-masa yang akan datang. Di samping itu, 

temuan-temuan yang dihasilkan melalui PTK itu akan menarik bagi  guru 

lain yang belum mengikuti program PTK  untuk juga mencoba 

melaksanakannya. 

 

4. Perumusan Masalah 
Setelah menetapkan fokus permasalahan serta menganalisisnya 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, selanjutnya Anda perlu 

merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. 

Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi  Anda untuk 

menetapkan tindakan perbaikan (alternatif solusi) yang perlu dilakukannya, 

jenis data yang perlu dikumpulkan termasuk prosedur perekamannya serta 

cara mengintenpretasikanñya, khususnya yang perlu dilakukan sementara 

tindakan perbaikan dilaksanakan dan data mengenai proses dan/atau 

hasilnya itu direkam. Di samping itu, penetapan tindakan perbaikan yang 

akan diujicobakan itu juga memberikan arahan kepada Anda untuk 

melakukan berbagai persiapan termasuk yang berbentuk latihan guna 
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meningkatkan keterampilan untuk melakukan tindakan perbaikan yang 

dimaksud. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian I, dalam 

PTK, Anda merupakan aktor pelaksana tindakan perbaikan di samping 

sebagai peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PERENCANAAN TINDAKAN 
1. Formulasi Solusi dalam Bentuk Hipotesis Tindakan 

Dilihat dari sudut lain, alternatif tindakan perbaikan juga dapat dilihat 

sebagai hipotesis dalam arti mengindikasikan dugaan mengenai 

perubahan dalam arti perbaikan yang bakal terjadi jika suatu tindakan 

dilakukan. Misalnya, jika kebiasaan membaca ditingkatkan melalui 

penugasan mencari kata atau istilah serapan, perbendaharaan kata akan 

meningkat rata-rata 10% setiap bulannya. Dari contoh ini hipotesis 

tindakan merupakan tindakan yang diduga akan dapat memecahkan 

masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK . 

 

 

 

 

Contoh rumusan masalah (dapat dirumuskan dalam kalimat berita atau 

kalimat tanya): 

(1) Keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas VII B 

SMP Negeri Bandar masih rendah. 

(2) Mayoritas (85%) siswa kelas 5 SD N Sekaran membaca dengan 

kecepatan di bawah 100 kpm.  

(3) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII C SMP N 2 

Kudus setalah mengikuti pembelajaran membaca intensif teks profil 

tokoh dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw? 

Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis 

penelitian formal. 
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Jika hipotesis penelitian formal menyatakan adanya hubungan 

antara dua variabel atau lebih atau menyatakan adanya perbedaan antara 

dua kelompok atau lebih, maka hipotesis tindakan tidak menyatakan 

demikian, tetapi menyatakan “kita percaya tindakan kita akan merupakan 

suatu solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang diteliti”. Sebagai 

contoh lain, “pelibatan orang tua dalam perencanaan kegiatan akademik 

sekolah, akan berdampak meningkatkan perhatian mereka terhadap 

penyelesaian tugas siswa di rumah”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari hasil pengkajian/diskusi tersebut, dapat diperoleh landasan 

untuk membangun hipotesis tindakan. Menurut Soedarsono (1997) 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut. 

a) Rumuskan alternatif tindakan perbaikan berdasarkan hasil kajian. 

Dengan kala lain, alternatif tindakan perbaikan hendaknya mempunyai 

landasan yang mantap secara konseptual.  

b) Kaji ulang setiap alternatif tindakan perbaikan yang dipertimbangkan 

dan evaluasi dan segi relevansinya dengan tujuan, kelaikan teknis, 

serta keterlaksanaannya. Di samping itu, tetapkan juga cara 

Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, sebagai peneliti, 

Anda dapat melakukan kegiatan berikut ini. 

a) Pengkajian teoretik di bidang pembelajaran/pendidikan. 

b) Pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan. 

c) Diskusi dengan rekan sejawat, pakar pendidikan, peneliti lain dan 

sebagainya. 

d) Pengkajian pendapat dan saran pakar pendidikan khususnya yang 

dituangkan dalam bentuk program, dan 

e) Perefleksian pengalaman Anda  sebagai guru.  
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penilaiannya sehingga dapat memfasilitasi pengumpulan serta analisis 

data secara cepat namun tepat selama program tindakan perbaikan itu 

diimplementasikan. 

c) Pilih alternatif tindakan serta prosedur implementasi yang dinilai paling 

menjanjikan hasil yang optimal namun masih tetap ada dalam 

jangkauan kemampuan guru untuk melakukannya dalam kondisi dan 

situsasi sekolah yang aktual. 

d) Pikirkan dengan saksama perubahan-perubahan atau perbaikan-

perbaikan yang secara implisit dijanjikan melalui hipotesis tindakan itu, 

baik yang berupa proses dan hasil belajar siswa maupun teknik 

mengajar guru. 

  

 Berikut ini contoh rumusan hipotesis tindakan, yang diambil dari 

skripsi mahasiswa PBSI, FBS UNNES angkatan 2003. 

 
“Dengan pembelajaran teknik permainan simulasi maka 
keterampilan menulis hasil wawancara akan meningkat dan tingkah 
laku siswa pada kelas X.4 SMA 7 Semarang akan berubah ke arah 
yang positif”. 
 
“Pembelajaran apresiasi pusi dengan media syair lagu serta 
penayangan video klip dapat emningkatkan kemampuan apresiasi 
puisi serta akan menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan 
perilaku siswa dalam mengapresiasi puisi”. 
 
“Keterampilan menulis karangan siswa kelas III SDN 03 Ungaran 
akan meningkat dan akan terjadi perubahan dalam tingkah laku 
siswa jika dalam pembelajaranya menggunakan metode stimulasi 
unik bertematik dan strategi pembelajaran mewnulis karangan 
secara terbimbing”. 

  

2. Analisis Kelaikan Hipotesis Tindakan 
Setelah diperoleh gambaran awal mengenai sejumlah hipotesis 

tindakan, selanjutnya Anda perlu melakukan pengkajian terhadap kelaikan 

dan masing-masing hipotesis tindakan itu dari segi “jarak” yang terdapat 
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antara situasi nyata dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Jika 

terdapat jarak yang terlalu jauh di antara keduanya sehingga dalam praktik 

akan terlalu sulit untuk mengupayakan perwujudannya, tindakan yang 

dilakukan tidak akan membuahkan hasil yang optimal 

OIeh karena itu, kondisi dan situasi yang dipersyaratkan untuk 

penyelenggaraan sesuatu tindakan perbaikan dalam rangka PTK harus 

ditetapkan sedemikian sehingga masih ada dalam batas-batas  

kemampuan guru serta dukungan fasilitas yang tersedia di sekolah 

maupun  kemampuan rata-rata siswa untuk “mencernakannya”. Dengan 

kata lain, sebagai aktor PTK, guru hendaknya cukup realistis dalam 

menghadapi kenyataan keseharian dunia sekolah di mana ía berada dan 

melaksanakan tugasnya. 

Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Itu berarti 

bahwa baik proses ‘implementasi tindakan yang dilakukan maupun 

dampak yang diakibatkannya dapat diamati oleh  guru yang merupakan 

aktor PTK maupun mitra kerjanya. Sebagian dan gejala-gejala yang dapat 

diamati itu dapat dinyatakan dalam angka-angka, namun sebagian lagi 

hanya dapat diberikan secara kualitatif.  Namun, yang paling penting, 

gejala-gejala tersebut harus dapat diverifikasi oleh pengamat lain, apabila 

diperlukan. 

Pada gilirannya, untuk melakukan tindakan agar mengahasilkan 

dampak/hasil sebagaimana diharapkan, diperlukan kajian mengenai 

kelaikan hipotesis tindakan terlebih dahulu. Menurut Soedarsono (1997), 

beberapa ha] yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kelaikan hipotesis 

tindakan sebagai berikut. 

a) Implementasi PTK akan berhasil, hanya apabila didukung oleh 

kemampuan dan komitmen guru yang merupakan aktornya. Di pihak 

lain, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, untuk 

pelaksanaan PTK kadang-kadang memang masih diperlukan 

peningkatan kemampuan guru melalui berbagai bentuk pelatihan 

sebagai komponen penunjang. Selanjutnya, selain persyaratan 
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kemampuan, keberhasilan pelaksanaan PTK juga ditentukan oleh 

adanya komitmen guru yang merasa tergugah untuk melakukan 

tindakan perbaikan. Dengan kata lain, PTK dilakukan bukan karena 

ditugaskan oleh atasan atau didorong oleh keinginan untuk 

memperoleh imbalan finansial. 

b) Kemampuan siswa juga perlu diperhitungkan baik dan segi fisik, 

psikologis dan sosial budaya maupun etik. Dengan kata lain, PTK 

seyogyanya tidak dilaksanakan apabila diduga akan berdampak 

merugikan siswa. 

c) Fasilitas dan sanana pendukung yang tersedia di kelas atau disekolah 

juga perlu diperhitungkan, sehab pelaksanaan PTK dengan mudah 

dapat tersabotase oleh kekurangan dukungan fasilitas 

penyelenggaraan. Oleh karena itu, demi keherhasilan PTK, guru dan 

mitranya dituntut untuk dapat mengusahakan fasilitas dan sarana yang 

diperlukan. 

d) Selain kemampuan siswa sebagai perorangan, keberhasilan PTK juga 

sangat tergantung pada iklim belajar di kelas atau sekolah. Namun 

pertimbangan ini tentu tidak dapat diartikan sebagai kecenderungan 

untuk rrempertahankan statuskuo. Dengan kata lain, perbaikan iklim 

belajar di kelas dan di sekolah memang justru dapat dijadikan sebagai 

salah satu sasaran PTK. 

e) Karena sekolah juga merupakan sebuah organisasi, maka selain iklim 

belajar sebagaimana dikemukakan pada butir 4), iklim kerja sekolah 

juga menentukan keberhasilan penyelenggaraan PTK. Dengan kata 

lain, dukungan dan kepala sekolah serta rekan sejawat guru dapat 

memperbesar peluang keberhasilan PTK. 

Selain itu semua, tim PTK juga perlu membahas secara mendalam 

tentang kemungkinan konsekuensi atas dilakukannya tindakan yang harus 

diantisipasi. Demikian pula kemungkinan timbulnya masalah baru dengan 

adanya tindakan di kelas. Atas dasar babagai pertimbangan di atas maka 

peneliti dapat secara lebih cermat menyusun rencana yang akan dilakukan. 
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3. Persiapan Tindakan 
  Sebelum PTK dilaksanakan, apa saja yang perlu Anda persiapkan?  

Tim PTK perlu melakukan berbagai persiapan sehingga semua komponen 

yang direncanakan dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah 

persiapan yang perlu ditempuh itu sebagai berikut. 

a) Membuat skenario pernbelajaran yang berisikan langkah-langkah yang 

dilakukan guru di samping bentuk—bentuk kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam rangka implementasi tindakan perbaikan yang telah 

direncanakan. 

b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas, seperti gambar-gambar dan alat-alat peraga. 

c) Mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan perbaikan, kalau perlu juga dalam bentuk 

pelatihan-pelatihan. 

d) Melakukan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menguji 

keterlakasanaan rancangan, sehingga dapat menumbuhkan serta 

mempertebal kepercayaan diri dalam pelaksanaannya yang 

sebenamya. Sebagai aktor PTK, guru harus terbebas dari rasa takut 

gagal dan takut berbuat kesalahan. 

 

D. PELAKSANAAN TINDAKAN DAN OBSERVASI-INTERPRESTASI 
Sebagaimana  telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, 

sangatlah beralasan untuk beranggapan bahwa PTK  dilakukan oleh 

seorang  guru atas prakarsanya sendiri, meskipun memang terbuka 

peluang bagi pelaksana PTK secara kolaboratif itu berarti bahwa observasi 

yang dilakukan oleh guru sebagai aktor PTK tidak dapat digantikan oleh 

pengamat luar atau oleh sarana perekam, betapapun canggihnya. 

Dengan kata lain, penyaturagaan implementasi tindakan dan 

observasi-interprestasi proses dan hasil implementasi tindakan tersebut 

terjadi, tidak lebih dan tidak kurang karera keduanya merupakan bahagian 

tidak terpisahkan dalam tindakan alamiah pembelajaran. 
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Kekhasannya adalah bahwa dalam konteks PTK, kedua kegiatan 

dilakukan dengan tingkatan kesadaran serta eksplisitasi yang lebih tinggi, 

seringkali bahkan dengan melibatkan sejawat dan mitra di samping 

berbagai peralatan pembantu rekam yang lazimnya tidak digunakan dalam 

konteks pembelajaran sehari-hari. 

Akhimya, agar tidak menimbulkan kerancuan yang tidak perlu, perlu 

dicatat bahwa Hopkins (1992) secara eksplisit menandaskan bahwa 

paparan mengenai observasi kelas itu ditampilkannya bukan semata-mata 

dalam konteks PTK, melainkan dalam konteks pengembangan  guru dan 

sekolah yang lebih luas sehingga juga melibatkan supervisor  (dalam hal ini 

kepala sekolah dan/atau pengawas sebagai pelaksana fungsional). 

Sebaliknya, penyelengganaan PTK yang diprogramkan baik melalui 

PPGSD maupun PPGSM, fokusnya ditempatkan pada pemanfaatan 

peluang bagi para dosen LPTK dan guru SD/SM sebagai mitranya 

terutama untuk mengakrabi PTK sebagai mekanisme perbaikan yang 

efektif. Oleh karena itu, dampak perbaikan yang diperoleh, apabila 

memang kebetulan telah terwujud, harus dilihat sebagai semacam 

keuntungan tambahan, bukan sebagai misi yang harus ditambahkan pada 

tahap pelatihan dan pengakraban ini.  

 

 

 

 

 

 

Meskipun kerangka observasi yang dirujuk pada awalnya memang 

dirancang untuk supervisi kilnis yang sangat produktif digunakan dalam 

menata hubungan antara guru pamong/dosen pembimbing dengan 

praktikan dalam proses pembimbingan PPL, dalam konteks PTK para 

dosen LPTK yang menjadi mitra PTK itu harus selalu waspada 

menempatkan diri sebagai sejawat yang setara. Artinya, pendekatan 

Hal itu juga berarti, para dosen LPTK yang berperan sebagai mitra 

dalam PTK  perlu diingatkan agar tidak serta-merta menempatkan diri 

sebagai supervisor  dalam arti yang telah mapan itu, gara-gara kurang 

cermat memahami pesan yang dikemukakan oleh Hopkins tersebut di atas. 
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kolaboratif harus ditetapkan dalam (i) menyiapkan kerangka pikir 

observasi-interprestasi, (ii) menyajikan data hasil observasi baik yang 

direkam oleh mitra pengamat maupun oleh guru sebagai aktor tindakan 

perbaikan, (iii) membahas bersama interpretasi dan data tersebut dalam 

kerangka PTK  tindakan perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

serta (iv) menyepakati berbagai tindak lanjut yang diperlukan, apabila 

memang masih ada. 

 

1. Pelaksanaan Tindakan 
Jika semua tindakan persiapan telah selesai, skenario tindakan 

perbaikan yang telah direncanakan itu dapat Anda laksanakan dalam 

situasi yang aktual. Kegiatan pelaksanaan tindakan perbaikan ini 

merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, dan sebagaimana telah 

diisyaratkan di atas, pada saat yang bersamaan kegiatan pelaksanaan ini 

juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta diikuti 

dengan kegiatan refleksi. 

 

 

 

 

Observasi dan interpretasi memang lazim dalam konteks supervisi 

pengajaran, akan tetapi sebagaimana diisyaratkan dalam bagian terdahulu 

dan kembali ditekankan di atas, PTK  bukan supervisi pengajaran, 

meskipun memang mungkin saja dalam PTK  juga tergelar dimensi 

supervisi pengajaran. Sebagaimana telah diisyaratkan, yang penting 

dicatat adalah bahwa dalam konteks PTK, supervisi pengajaran yang 

berpeluang terjadi adalah supervisi kesejawatan (peer supervision). 

Dengan kata lain, berbeda dan konteks supervisi pada umumnya di mana 

terdapat peranan supervisor-supervisee dalam tata hubungan yang bersifat 

subordinatif, sebaliknya dalam konteks PTK  terdapat keterlibatan dua 

Penggabungan pelaksanaan tindakan dengan kegiatan observasi-

interpretasi perlu dicermati benar sebab merupakan ciri khas PTK. 
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pihak yang setara sehingga mekanisme yang tergelar lebih menyerupai 

interaksi kesejawatan (peer to peer). 

Observasi dan interpretasi juga memang lazim dalam konteks 

penelitian formal, namun sebagaimana ditekankan dalam bagian terdahulu, 

konteks dan filosofi PTK  berbeda dari konteks dan filosofi penelitian 

formal. Dengan kata lain, berbeda dari yang terjadi dalam konteks PTK , 

observasi dan interpretasi dalam konteks penelitian formal itu dilakukan 

oleh orang luar bukan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran. 

 

2. Observasi dan Interpretasi 
Secara umum, observasi adalah upaya merekam segala peristiwa 

dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung 

dengan atau tanpa alat bantu. Yang penting dicatat pada kesempatan ini 

adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. 

Sebagaimana diketahui, kadar interpretasi yang terlibat dalam penelitian 

dapat direntang dari 0 (nol) seperti yang dilakukan dalam kerangka pikir 

analisis interaksi (interaction analysis) yang dikembangkan oleh Flanders 

(1970) sehingga hanya menghasilkan tiga kategori yang relatif miskin 

makna yaitu (i) ujaran guru (teacher talk), (ii) ujaran siswa (pupil talk), dan 

(iii) diam/kacau (silence/confusion). OIeh karena sama sekali tidak disertai 

interpretasi, pendekatan observasi sebagaimana dikembangkan oleh 

Flanders ini dinamakan observasi yang berinferensi rendah (low-inference 

observation). 

Sebaliknya, sesuai dengan hakikat data yang dikehendaki, ada pula 

observasi yang justru harus dilakukan secara bersamaan dengan 

interpretasi. Sebagai contoh, interpretasi itu perlu dilakukan pada saat yang 

bersamaan dengan pelaksanaan observasi seperti yang lazim diperlukan 

dalam mengamati dan/atau mengakses keputusan dan/atau tindakan 

profesional Anda dalam interaksi pembelajaran. Observasi semacam itu 

dinamakan observasi yang berinferensi tinggi (high-inference observation) 
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yang merupakan pendekatan interpretatif dalam observasi yang digunakan 

dalam rangka penerapan Alat Penilai Kemampuan  guru (APKG) sebagai 

piranti pengumpulan data mengenai kinerja calon guru dalam pelaksanaan 

PPL. 

Perlu dirancang mekanisme perekaman hasil observasi yang tidak 

mencampuradukkan fakta dengan interpretasi. Akan tetapi, Anda sebagai 

peneliti seharusnya juga tidak terseret oleh kaidah umum yang secara 

tanpa kecuali menaifkan interpretasi dalam pelaksanaan observasi. Apabila 

yang terakhir ini dilakukan, sehingga yang direkam hanyalah fakta tanpa 

interpretasi, maka akan dapat timbul risiko bahwa makna dari perangkat 

fakta yang telah Anda amati itu tidak lagi dapat dibangkitkan kembali 

secara utuh karena proses erosi yang terjadi dalam ingatan, terlebih-lebih 

apabila pengamat adalah juga aktor tindakan. Dalam hubungan ini, 

agaknya prosedur perekaman hasil observasi yang telah banyak 

digunakan dalam penelitian kualitatif, dapat dimanfaatkan secara produktif. 

 

3. Diskusi Balikan 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, meskipun dirujuk 

supervisi klinis dalam menetapkan kerangka observasi PTK , perlu selalu 

diingat kekhasannya yaitu observasi oleh dan untuk sejawat (Hopkins, 

1992). Dalam observasi kesejawatan ini, mitra pengamat dapat 

mengggelar berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan yang kontekstual, 

melakukan pengamatan secara umum, memusatkan perhatian kepada 

suatu fokus, secara langsung melakukan semacam verifikasi kepada siswa 

di saat-saat yang tepat sementara kegiatan pembelajaran berlangsung, 
dan/atau mencatat sesuatu insiden penting yang mungkin lunput dari 

perhatian  guru sebagai aktor tindakan perbaikan. 

Observasi kelas akan memberikan kemanfaatan apabila 

pelaksanaannya diikuti dengan diksusi balikan (review discussion). Balikan 

yang terburuk adalah yang terlalu dipusatkan pada kekurangan dan/atau 

kesalahan  guru aktor tindakan perbaikan, diberikan secara satu arah yaitu 
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dari pengamat kepada guru, yang bertolak dari kesan-kesan yang kurang 

didukung data, dan/atau dilaksanakan terlalu lama setelah observasi 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ANALISIS DAN REFLEKSI 
Salah satu ciri khas profesionalitas adalah dilakukannya 

pengambilan keputusan ahli sebelum, sementara, dan setelah tindakan 

layanan ahli dilaksanakan. Dengan bermodalkan kemampuan dan 

wawasan kependidikan, Anda dapat membuat rancangan pembelajaran 

berdasarkan serentetan keputusan situasional dengan menggunakan apa 

yang telah Anda keketahui seperti tujuan, materi, kesiapan siswa dan 

dukungan lingkungan belajar sebagai titik-titik berangkat. 

Dengan bersenjatakan prinsip reaksi (principle of reaction) sebagai 

rujukan, Anda dapat melakukan diagnosis dan mengambil keputusan 

secara sangat cepat untuk melakukan penyesuaian (fine-tuning) yang 

diperlukan, sementara kegiatan dan peristiwa pembelajaran berlangsung. 

Dengan bertolak dari apa yang tercapai dan tidak tercapai dalam sesuatu 

episode pembelajaran, serta dipandu oleh kerangka pikir perbaikan yang 

telah ditetapkan, Anda dapat mengidentifikasi sasaran perbaikan yang 

Diskusi balikan menjanjikan kemanfaatan yang optimal, 

apabila: 

a) diberikan tidak lebih dari 24 jam setelah observasi, 

b) digelar dalam suasana yang saling membantu dan tidak 

menimbulkan ancaman, 

c) bertolak dan rekaman data yang dibuat oleh pengamat, 

d) diinterpretasikan secara bersama-sama oleh aktor 

tindakan perbaikan dan pengamat dengan kerangka pikir 
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dikehendaki serta menjajaki strategi perbaikan yang perlu digelar untuk 

mewujudkannya. 

Untuk dapat melakukan secara efektif pengambilan keputusan 

sebelum, sementara, dan setelah suatu program pembelajaran 

dilaksanakan,  Anda sebagai guru dan terlebih-lebih ketika juga berperan 

sebagai pelaksana PTK, melakukan refleksi. Artinya, Anda merenungkan 

secara intens apa yang telah terjadi dan tidak terjadi, mengapa segala 

sesuatu terjadi dan/atau tidak terjadi, serta menjajaki alternatif-alternatif 

solusi yang perlu dikaji, dipilih dan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan 

apa yang dikehendaki. Secara teknis, refleksi dilakukan dengan melakukan 

analisis dan sintesis, di samping induksi dan deduksi. Suatu proses analitik 

terjadi apabila objek kajian diuraikan menjadi bagian-bagian, serta 

dicermati unsur-unsurnya. Sedangkan suatu proses sintetik terjadi apabila 

berbagai unsun objek kajian yang telah diurai tersebut dapat ditemukan 

kesamaan esensinya secara konseptual sehingga dapat ditampilkan 

sebagai suatu kesatuan. 

Dari banyak pengalaman keseharian, secara tidak sadar orang 

memusatkan perhatian pada ciri-ciri yang khas, yang kemudian diangkat 

atau diabstraksikan sebagai suatu sifat umum yang dapat mencakup 

sekumpulan pengalaman. Kumpulan pengamatan bahwa untuk hidup 

seekor kelinci harus makan, semut harus makan, ayam harus makan, ular 

harus makan, dan seterusnya menghasilkan simpulan bahwa untuk dapat 

hidup binatang harus makan. Simpulan yang diperoleh dengan berangkat 

dari kasus-kasus menuju pada atribut yang bersifat umum itu dinamakan 

induksi. 

Deduksi yang merupakan hasil berfikir deduktif diperoleh dengan 

berangkat drin hal abstrak yang berlaku umum, yang kemudian diterapkan 

pada kasus-kasus yang bersifat khusus. Untuk membuatnya menjadi 

deduksi, contoh induksi yang telah dikemukakan di atas itu cukup “dibalik 

secara logika” — (i) untuk hidup, semua binatang harus makan, yang 
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merupakan suatu simpulan umum yang berlaku luas, dan (ii) karena ular 

adalah binatang, maka untuk dapat hidup ular ini juga harus makan. 

Untuk berfikir induktif, dituntut kecukupan bukti empirik pendukung 

abstraksi; sedangkan untuk berfikir deduktif, dituntut kecukupan bukti 

jabaran atas konsep yang bersifat abstrak. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, untuk berfikir refleksi dipersyaratkan pemanfaatan 

secara intensif dan interaktif antara kajian induktif dan deduktif, antara 

pembuatan abstraksi dan pembuatan penjabaran. Hanya saja berbeda dan 

penelitian formal, proses refleksi dalam rangka penyelenggaraan praksis 

profesional termasuk yang digunakan dalam rangka PTK , dukungan data 

terhadap kesimpulan kurang luas dan sistematis. Sebaliknya, pelaksanaan 

refleksi lebih menuntut kemampuan intuitif yang dipicu oleh kepedulian 

yang tinggi terhadap kemaslahatan peserta didik di samping akumulasi 

pengalaman praktis yang kaya. 

Bagaimana penilaian  mutu hasil induksi, atau deduksi, atau 

refleksi? Indikator mutu pada induksi dan deduksi adalah luasnya 

dukungan empirik dan dukungan bukti jabaran. Sedangkan indikator mutu 

pada refleksi adalah terutama tertangkapnya esensi dan makna sehingga 

tindakan perbaikan yang dijabarkan daripadanya menunjukkan efektivitas 

yang cukup tinggi. Dengan kata lain, batu ujian dan keberhasilan kinerja 

yang reflektif adalah kemanfaatan, seperti yang berlaku dalam pendekatan 

klinik di bidang medik (Muhadjir,1997). 

Dalam PTK dikembangkan kemampuan berfikir reflektif atau 

kemampuan mencermati kembali secara lebih rinci segala sesuatu yang 

telah dilakukan beserta hasil-hasilnya, baik yang positif maupun negatif 

kegiatan semacam itu dalam PTK  diperlukan untuk menemukan titik-titik 

rawan sehingga dapat dilanjutkan dengan mengidentifikasikan serta 

menetapkan sasaran-sasaran perbaikan baru, menyusun perencanaan 

baru, mengimplentasikan tindakan baru, atau sekadam untuk menjelaskan 

kegagalan implementasi tindakan perbaikan. Dengan kata lain, refleksi 

dalam arti metodologik merupakan upaya membuat deduksi dan induksi 
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silih berganti secara tepat meskipun tanpa dukungan data yang memenuhi 

semua persyaratan secara tuntas. Namun, sebaliknya, kecepatan dalam 

menemukan gagasan-gagasan kunci yang dilandasi oleh refleksi secara 

akumulatif menampilkan mutu kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, 

tindakan yang reflëktif terbukti membuahkan berbagai perbaikan praksis 

yang nyata (Natawidjaya, 1997). 

 
1. Analisis Data 

Berbeda dan interpretasi data hasil tiap observasi yang dijadikan 

bahan diskusi balikan sebagai tindak lanjut dan suatu observasi 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, analisis data dalam rangka 

refleksi setelah implementasi suatu paket tindakan perbaikan mencakup 

proses dan dampak seperangkat tindakan perbaikan dalam sesuatu siklus 

PTK  sebagai keseluruhan. Dalam hubungan ini analisis data adalah 

proses menyeleksi, meyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematik dan rasional untuk 

menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun 

jawaban terhadap tujuan PTK. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu deduksi data, 

paparan data, dan penyimpulan. Reduksi data adalah proses 

penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan 

pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Paparan 

data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk 

paparan naratif, representasi tabular termasuk dalam format matniks, 

representasi grafis, dan sebagainya. Sedangkan penyimpulan adalah 

proses pengambilan intisari dan sajian data yang telah terorganisasi 

tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan/atau formula yang singkat 

dan padat, tetapi mengandung pengertian luas. 
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2. Refleksi 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, refleksi dalam PTK adalah 

upaya untuk mengkaji apa yang telah dan/atau tidak terjadi, apa yang telah 

dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan oleh tindakan perbaikan 

yang telah dilakukan. Hasil refleksi itu digunakan untuk menetapkan 

langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK. Dengan kata lain, 

refleksi .merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan 

dalam pencapaian tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut 

dalam rangka mencapai tujuan akhir yang mungkin ditetapkan dalam 

nangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Apabila dicermati, 

dalam proses refleksi tersebut dapat ditemukan komponen-komponen 

sebagai berikut. 

 
 

ANALISIS 

  

PEMAKNAAN 

  

PENJELASAN 

  

PENYUSUNAN 

SIMPULAAN 

 IDENTIFIKASI 

TINDAK 

LANJUT 

 

Kesemuanya itu dilakukan dalam kerangka berpikir tindakan perbaikan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Meskipun di antara kelima komponen tersebut tampak terdapat 

urutan yang logis, dalam kenyataannya kelima komponen terkunjungi 

secara bersamaan dan bolak-balik selama refleksi berlangsung. Dengan 

bertolak dan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah terjadi pada 

siklus PTK  yang baru terselesaikan, maka pelaksana PTK  ada pada 

posisi untuk menetapkan tindak lanjut. Apabila memang masih dipandang 

perlu, kembali dengan selalu merujuk pada kerangka pikir tindakan 

perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk menetapkan tindakan yang akan diambil pada tahap 

berikutnya, seorang pelaksana PTK  tidak boleh hanya terpaku pada 

pemikiran tentang sebab-sebab dan kejadian-kejadian pada fase 

sebelumnya, namun juga perlu merenungkan kembali mengenai kekuatan 

dan kelemahan tindakan yang telah dilakukan, memprakirakan peluang 



 9-47 Penelitian Tindakan Kelas 

keberhasilan, di samping memperhitungkan kcndala-kendala yang 

kemungkinan menghadang di depan. Juga perlu dipertimbangkannya 

kemungkinan-kemungkinan dampak samping dan tindakan yang 

direncanakan itu. 

Dengan menggunakan gambaran yang diperoleh dari pengalaman 

pada fase sebelumnya serta menilai kembali sasaran perbaikan yang telah 

ditetapkan, yang dibingkai dalam kerangka pikir hajat perbaikan yang 

merupakan fokus PTK , maka terbuka peluang untuk mengidentifikasi 

sasaran-sasarán perbaikan yang baru, dan pada gilirannya, menyusun 

rencana tindakan perbaikan yang baru. ini juga berarti apabila keseluruhan 

hajat perbaikan dalam sebuah PTK dapat diwujudkan, maka guru dapat 

merambah permasalahan-permasalahan lain yang masih memerlukan 

penanganan dan melancarkan paket PTK yang baru. Kemungkinan 

berlangsungnya perbaikan yang berkelanjutan karena dipicu oleh PTK  

inilah yang menyebabkan Hopkins (1992) membahas observasi dalam 

konteks pengembangan staf dan pengembangan sekolah sebagaimana 

telah diutarakan sebelumnya. 

 Akhirnya, tidak  perlu  kiranya  ditekankan kembali  bahwa  dalam  

PTK   yang diselenggarakan secara kolaboratif, refleksi ini juga harus 

dilakukan secara kolaboratif. Penekanan ini dikemukakan tentu bukan 

dengan maksud untuk menafikan kemanfaatan refleksi perorangan dalam 

PTK yang dilaksanakan secara kolaboratif sebab pada akhirnya seorang 

pekerja profesional harus mampu mengambil keputusan serta melakukan 

tindakan secara mandiri. Bahkan kemandirian dalam bertindak di samping 

tanggung jawab penuh terhadap segala risikonya itu justru merupakan 

manifestasi profesionalitas. Oleh karena itu, yang hendak ditekankan 

dalam hubungan ini adalah pemanfaatan interaksi kesejawatan termasuk 

kesediaan serta kemampuan untuk saling memberikan balikan sebagai 

peluang untuk saling belajar yang pada gilirannya, dapat bermuara pada 

pertumbuhan dalam jabatan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. 
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F. PERENCANAAN TINDAK LANJUT 
Sebagaimana telah diisyaratkan, hasil analisis dan refleksi akan 

menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan dapat mengatasi 

masalah yang memicu penyelenggaraan PTK atau belum. Jika hasilnya 

belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka dilakukan 

tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan 

sebelumnya atau, dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul 

baru untuk mengatasi masalah yang ada. 

Jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan 

pengatasannya, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus ke-2 dengan 

prosedur yang sama seperti pada siklus ke-1, yaitu perumusan masalah, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, 

dan analisis-refleksi. Jika pada siklus ke-2 ini permasalahannya sudah 

terselesaikan (memuaskan), maka tidak perlu dilanjutkan dengan siklus ke-

3. Namun, jika pada siklus ke-2 masalahnya belum terselesaikan, maka 

perlu dilanjutkan dengan siklus ke-3, dan seterusnya. 

Siklus dalam PTK sebenarnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu 

jumlahnya sebab sesuai dengan hakikat permasalahannya yang kebetulan 

menjadi pemicunya. Ada penelitian yang cukup hanya dilakukan dalam 

satu siklus karena masalahnya dapat diselesaikan. Namun, ada juga yang 

memer!ukan atau melalui beberapa siklus. Dengan demikian, dapat 

dikatakan banyak sedikitnya jumlah siklus dalam PTK itu bergantung pada 

terselesaikannya masalah yang diteliti dan munculnya faktor-faktor lain 

yang berkaitan dengan masalah itu. Di pihak lain, memang ada 

kemungkinan bahwa jumlah siklus tindakan perbaikan itu dapat 

diperkirakan sebelumnya berdasarkan bobot masalah yang dijadikan 

sasaran garapan PTK dengan mempertimbangkan kondisi siswa, guru, dan 

faktor masukan dan proses lainnya (Sugiyanto, 1998). 
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G. PROSEDUR OBSERVASI 
1. Alat  Bantu Observasi 

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan 

dalam penelitian tindakan. Penggunaan setiap teknik tentu saja ditentukan 

oleh sifat dasar data yang akan dikumpulkan. Teknik-teknik yang dimaksud 

sebagai berikut. 

a. Catatan anekdot. Catatan anekdot adalah riwayat tertulis, deskriptif, 

longitudinal tentang apa yang dikatakan atau dilakukan perseorangan 

dalam situasi nyata tertentu dalam suatu jangka waktu. Deskripsi 

akurat ditekankan untuk menghasilkan gambaran umum yang layak 

untuk keperluan penjelasan dan penafsiran. Deskripsi tersebut 

biasanya mencakup konteks dan peristiwa yang terjadi sebelum dan 

sesudah peristiwa-peristiwa yang gayut dengan persoalan yang diteliti. 

Metode ini dapat diterapkan pada kelompok dan individu. 

b. Catatan lapangan. Teknik ini sejenis dengan catatan anekdot, tetapi 

mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup 

referensi misalnya pelajaran yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, 

pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak disadari oleh guru atau 

pimpinan terkait. Seperti halnya catatan anekdot, perhatian diarahkan 

pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. 

c. Deskripsi perilaku ekologis. Teknik ini kurang terarah pada persoalan 

jika dibandingkan dengan teknik pertama di atas. Teknik ini berusaha 

untuk mencatat observasi dan pemahaman terhadap urutan perilaku 

yang lengkap. Tingkat-tingkat deskripsi yang berbeda dapat dipakai, 

misalnya dalam situasi belajar-mengajar: 

- kelas dalam suasana serius, tetapi tawa meledak …. 

- Seorang siswa bernama Toni mendeskripsikan hobinya dalam acara 

“tunjukan dan katakan” 

- Dengan kakinya diseret di lantai dan kedua tangannya saling 

menggenggam di punggungnya, seorang siswa …. 
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Deskripsi sebaiknya mengurangi penafsiran psikologis dan 

terminologis. 

d. Analisis dokumen. Gambaran tentang persoalan, sekolah atau bagian 

sekolah, kantor atau bagian kantor, dapat dikonstruksi dengan 

menggunakan berbagai dokumen: surat, memo untuk staf, edaran 

untuk orang tua atau karyawan, memo guru atau pejabat, papan 

pengumuman guru, papan pengumuman siswa, pekerjaan siswa yang 

dipamerkan, garis besar, tes formal dan informal, publikasi siswa atau 

karyawan, kebijaksanaan, dan atau peraturan. Dokumen-dokumen ini 

dapat memberikan informasi yang berguna untuk berbagai persoalan. 

e. Catatan harian. Catatan harian adalah riwayat pribadi yang dilakukan 

secara teratur seputar topik yang diminati atau yang diperhatikan. 

Catatan harian mungkin memuat observasi, perasaan, reaksi, 

penafsiran, dugaan, hipotesis, dan penjelasan. Persoalan mungkin 

berkisar dari riwayat tentang pekerjaan siswa atau karyawan individu 

sampai pemantauan diri tentang perubahan dalam metode mengajar 

atau metode pengawasan. Siswa atau karyawan dapat didorong untuk 

membuat catatan harian tenbtang topik yang sama untuk memperoleh 

perspektif alternatif. 

f. Logs. Teknik ini pada dasarnya sama dengan catatan harian, tetapi 

biasanya disusun dengan mempertimbangkan alokasi waktu untuk 

kegiatan tertentu, pengelompokan kelas, dsb. Kegunaannya 

ditingkatkan jika mencakup komentar seperti yang terdapat dalam 

catatan harian tentang organisasi dan peristiwa lain. 

g. Kartu cuplikan butir. Teknik ini mirip dengan catatan harian, tetapi 

sekitar enam kartu digunakan untuk mencatat kesan sejumlah topik, 

satu untuk satu kartu. Misalnya: satu set kartu boleh mencakup topik-

topik seperti pendahuluan pelajaran, disiplin, kualitas pekerjaan siswa, 

efisiensi penilaian, kontak individual dengan siswa, dan perilaku 

seorang siswa. Kartunya dikocok dan catatan harian dibuat untuk satu 

topik setiap harinya, dan dengan demikian membangun gambaran 
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tentang semua persoalan sebagai dasar refleksi tanpa resiko 

memberikan tekanan terlalu berat pada atau timbulnya kebosanan 

dengan aspek tertentu. 

h. Portofolio. Teknik ini membuat koleksi bahan yang disusun dengan 

tujuan tertentu. Portofolio mungkin memuat hal-hal seperti tambahan 

rapat staf yang gayut dengan sejarah suatu persoalan yang diteliti, 

korespodensi yang berkaitan dengan kemajuan dan perilaku subjek 

penelitian, kliping korespodensi dan surat kabar yang berkaitan dengan 

persoalan di mana lembaga tempat penelitian menjadi pusat perhatian 

khalayak ramai, dan atau tambahan-tambahan rapat staf yang relevan; 

singkatnya dokumen apa pun yang relevan dengan persoalan yang 

diteliti dapat dimuat. 

i. Angket. Angket terdiri atas pertanyaan tertulis yang memerlukan 

jawaban tertulis. Pertanyaan ada dua macam. 

(a) Terbuka: meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata 

responden sendiri. Pertanyaan macam ini berguna bagi tahap-tahap 

eksplorasi, tetapi dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang sulit 

untuk disatukan. Jumlah angket yang dikembalikan mungkin juga 

sangat rendah. 

(b) Tertutup atau pilihan ganda: meminta responden untuk memilih 

kalimat atau deskripsi mana yang paling dekat dengan pendapat, 

perasaan, penilaian, atau posisi mereka. 

Pertanyaannya harus secara cermat diungkapkan dan tujuannya harus 

jelas dan tidak taksa (bermakna ganda). Menguji coba pertanyaan 

dengan teman atau cuplikan kecil responden akan meningkatkan 

kualitasnya. Membatasi lingkup topik yang dicakup merupakan cara 

yang bermanfaat untuk meningkatkan jumlah angket yang kembali dan 

kualitas informasi yang diperoleh. 

j. Wawancara. Teknik ini memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dari 

pada angket, dan oleh sebab itu berguna untuk persoalan-persoalan 
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yang sedang dijajagi daripada yang secara jelas dibatasi dari mula. 

Wawancara dapat: 

(a) Tak terencana: misalnya, omong-omong informal di antara para 

pelaku penelitian atau antara pelaku penelitian dan subjek 

penelitian. 

(b) Terencana tetapi tak terstruktur: Satu atau dua pertanyaan 

pembukaan dari pewancara, tetapi setelah itu pewancara 

memberikan kesempatan bagi responden untuk memilih apa yang 

akan dibicarakan. Pewancara boleh mengajukan pertanyaan untuk 

menggali atau memperjelas. 

(c) Terstruktur: pewancara telah menyusun serentetan pertanyaan 

yang akan diajukan dan mengendalikan percakapan sesuai dengan 

arah pertanyaan-pertanyaannya. 

k. Metode Sosiometrik. Metode ini digunakan untuk apakah individu-

individu disukai atau saling menyukai. Pertanyaan-pertanyaan sering 

diajukan dengan niat untuk mengetahui dengan siapa subjek tertentu 

ingin bekerja sama, atau berhubungan dalam suatu kegiatan bersama. 

Pertanyaan juga mungkin berusaha mengungkapkan dengan siapa 

subjek tertentu tidak suka bekerja sama atau berhubungan. Hasilnya 

biasanya diungkapkan dengan diagram pada sisiogram yang mencatat 

hubungan seluruh kelompok. 

l. Jadwal dan checklist iteraksi. Kedua teknik ini dapat digunakan oleh 

peneliti atau pengamat. Teknik-teknik ini boleh berdasarkan waktu, 

yang pencatatannya dilakukan dengan jarak waktu, atau berdasarkan 

peristiwa, yang pencatatannya dilakukan kapan saja peristiwa tertentu 

terjadi. Berbagai perilaku dicatat dalam kategori waktu perilaku itu 

terjadi untuk membangun gambaran tentang urutan perilaku yang 

diteliti. Misalnya, dalam situasi sekolah, kategori jadwal dan checklist 

mungkin menunjuk pada: 

(a) Perilaku verba guru: misalnya, bertanya, menjelaskan, 

mendisiplinkan (individu atau kelompok). 
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(b) Perilaku verbal siswa: misalnya, menjawab, bertanya, menyela, 

berkelakar. 

(c) Perilaku nonverbal guru: misalnya, tersenyum, mengerutkan kening, 

memberi isyarat, menulis, berdiri dekat siswa yang pandai, duduk 

dengan siswa yang lamban. 

(d) Perilaku nonverbal siswa: menoleh, mondar-mandir, menulis, 

menggambar, menulis cepat, tertawa, menangis. 

m. Rekaman pita. Merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran, rapat, 

diskusi, seminar, lokakarya, dapat menghasilkan banyak informasi yang 

bermanfaat yang tertakluk (tunduk) analisis yang cermat. Metode ini 

khususnya berguna bagi kontak satu lawan satu dan kelompok kecil di 

mna perekam jinjing dapat digunakan atau analisis satu perilaku dapat 

dilakukan. Jika transkripsi esktensif diperlukan, prosesnya mungkin 

menjadi panjang dari segi waktu. 

n.  Rekaman video. Perekam video dapat dioperasikan oleh peneliti untuk 

merekam satuan kegiatan/ peristiwa untuk dianalisis kemudian. Akan 

lebih baik jika satuan rekamannya pendek karena pemutaran ulang 

akan memakan waktu. Bila ada asisten yang membantu, lebih banyak 

perhatian dapat diberikan reaksi dan perilaku subjek secara 

perorangan, yang aspek-aspeknya disepakati sebelum perekaman. 

Peneliti sendiri dapat merekam aspek tertentu dari pelaksanaan 

pekerjaannya sendiri. Subjek-subjek terpilih mungkin juga dapat 

merekam beberapa aspek pelaksanaan pekerjaan mereka untuk 

dianalisis kemudian. 

o. Foto dan slide. Foto dan slide berguna untuk merekam peristiwa 

penting, misalnya aspek kegiatan  kelas, atau untuk mendukung bentuk 

rekaman lain. Peneliti dan pengamat boleh menggunakan rekaman 

fotografik. Karena daya tarik bagi subjek penelitian, foto dapat diacu 

dalam wawancara berikutnya dan diskusi tentang data. 

p. Penampilan subjek penelitian pada kegiatan penilaian. Teknik ini 

digunakan untuk menilai prestasi, penguasaan, untuk mendiagnosis 
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kelemahan dsb. Alat penilaian dapat dibuat oleh peneliti atau para 

ahlinya. 

  

2. Sasaran Observasi 
Dalam PTK, observasi dipusatkan baik pada proses maupun hasil 

tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang melingkupinya. 

Sebagaimana telah dikemukakan, sama seperti pada tindakan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara rutin, pada saat dilaksanakannya 

tindakan, secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang segala 

sesuatu yang terjadi --atau tidak terjadi-- selama proses pernbelajaran 

berlangsung. Selanjutnya, sebagaimana halnya dalam tindakan 

pembelajaran umumnya, data yang diperoleh dan observasi itu langsung 

diinterpr-etasikan maknanya dalam kerangka pikir tindakan perbaikan yang 

telah direncanakan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Pada 

gilirannya, data dan interpretasi hasil observasi tersebut dijadikan sebagai 

masukan dalam rangka pelaksanaan refleksi. 

 

3. Pertanyaan-Pertanyaan tentang PTK 
Sekalipun  Penelitian Tindakan kelas telah diujicobakan dan 

disosialisasikan pada pelatihan-pelatihan guru, beberapa pertanyaan 

peserta pelatihan PTK menggambarkan tentang isu-isu sentral 

pelaksanaan PTK. Berikut ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. 

1. Pertanyaan: Dapatkah dianggap bahwa penelitian tindakan (PT) itu 

adalah penelitian skala kecil?  

     Jawab: Bukan masalah besar atau kecil yang mencerminkan suatu 

penelitian itu dapat dianggap PT. PT pun dapat dilakukan dalam skala 

yang luas, misalnya: sekolah, organisasi besar, masyarakat dan 

seterusnya. Jadi, yang memberi ciri PT itu bukan masalah besar atau 

kecilnya kelompok. PT bercirikan ”penelitian kritis” (criticalism 

approaches). 
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2. Pertanyaan:  Ada yang menganggap bahwa PT itu anti statistik, 

bagaimana penjelasannya? 

Jawab: PT pada dasarnya tidak anti statistik. Statistik masih dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian PT, misalnya statistik deskriptif, namun 

karena prinsip PT adalah critical approaches, PT tidak ambisius untuk 

membuat generalisasi, mengingat di dunia ini tidak ada individu/ 

sekolah/ organisasi/ komunitas yang sama persis. Buat apa 

menggeneralisasikan? PT lebih berorientasi pada produk/ perubahan 

(improvement oriented) daripada sekadar generalisasi. Untuk itulah, 

prinsip-prinsip statistik inferensi (alat generalisasi berdasarkan sampel) 

seringkali ditinggalkan (tidak dipakai). Jadi, masalah sampling-

population, sebagaimana merupakan fokus penelitian empiris bukan 

merupakan masalah pokok dalam konsep PT. 

3. Pertanyaan: Dapatkah disimpulkan bahwa PT itu sama dengan 

penelitian eksperimen? 

Jawab: Tidak bisa. PT bukan penelitian empiris. Dalam konsep 

penelitian empiris, manusia dianggap sebagai objek pasif, yang dapat 

diberi perlakuan (dibandingkan, diaduk-aduk supaya homogen, dst.). 

Dalam konsep PT, manusia dianggap sebagai subjek aktif (subjek yang 

dapat memainkan peran). Dalam konsep PTK, manusia adalah agen of 

change yang dapat memperbaharui dunia. Penelitian eksperimen 

adalah satu contoh penelitian empiris, yang di antara researcher dan 

researched terdapat jurang pemisah sehingga yang satu, researcher, 

untung/ dapat sesuatu yaitu pemahaman, yang lain diperlakukan 

sebagai objek pasif --tidak dapat keuntungan apa-apa (researched). 

Cara pandang empiris seperti ini ditolak oleh pendekatan critical yang 

berkeyakinan manusia bukan objek pasif yang dapat dimainkan: satu 

kelompok sebagai kontrol, satu kelompok sebagai kelompok perlakuan. 

4. Pertanyaan: Masalah apa yang dapat didekati dengan PT? 

Jawab: Pada dasarnya setiap masalah dapat dipecahkan oleh 

pendekatan PT, sekalipun demikian, masalah untuk PT harus 
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memenuhi kriteria on the job problem oriented, artinya: masalah itu 

harus benar-benar riil/ nyata muncul dari dunia tanggung jawabnya. 

Sebagi contoh, untuk PT oleh guru, masalah-masalah proses 

pembelajaran di kelas tempat guru mengajar adalah masalah riil/ nyata 

yang bersifat on the job problem oriented. Masalah PBM lain yang tidak 

menjadi tanggung jawab guru tersebut tidak dapat dipandang sebagai 

masalah yang on the job. Dengan demikian, jika ada seorang dosen/ 

mahasiswa melakukan penelitian di sekolah tempat guru tersebut 

mengajar, penelitian itu tidak dapat digolongkan sebagai PT, sebab 

masalah yang diteliti tidak datang dari guru itu sendiri, namun berasal 

dari orang luar (outsider, mahasiswa/dosen tersebut. Kecuali, apabila 

untuk penggalian masalah yang diteliti terjadi kolaborasi dengan pihak 

guru, guru yang mengungkapkan masalah yang ada di kelasnya 

dengan penggalian yang lebih tajam oleh mahasiswa/dosen.  

5. Pertanyaan: Hanya dari identifikasi masalah saja, suatu penelitian 

langsung dapat disimpulkan sebagai penelitian empiris atau penelitian 

tindakan, bagaimana penjelasannya? 

Jawab: Ya, hanya dari tahapan identifikasi masalah saja, suatu 

penelitian sudah dapat digolongkan apakah itu penelitian empiris atau 

critical (PT). Hanya dari masalah yang diteliti saja, sudah dapat dibaca 

apakah masalah itu masalah milik peneliti sendiri (on tehe job) atau 

masalah orang luar (out of job-problem). 

6. Pertanyaan: Bagaimana cara menemukan masalah PT? 

Jawab: Langkah-langkah berikut dapat dipakai untuk menemukan 

masalah yang bai, yaitu: (a) masalah harus nyata (realistis): ada/ 

dirasakan oleh peneliti sebagai masalah; (b) masalah harus problematik 

(perlu dipecahkan), artinya tidak semua masalah riil itu problematik 

(harus dipecahkan) sebab: (1) mungkin masalah itu sudah ada yang 

membahas, (2) masalah itu di luar kewenangan/ keahlian/ tanggung 

jawabnya, dan (3) masalah itu jelas manfaatnya; (c) masalah itu harus 

meaningfull (bila dipecahkan terasa manfaatnya; dan (d) masalah itu 
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harus fisibel (artinya dapat dipecahkan), tidak semua masalah riil, 

problematik, meaningfull itu dapat dipecahkan, karena: (1) mungkin 

tidak ada alat/ dana, (2) tidak cukup waktu, dan (3) kurang dukungan 

literatur. 

7.  Pertanyaan: Bagaimana kesan laporan pilot project PTK yang selama 

ini telah dilaksanakan oleh para guru? 

Jawab: Warna penelitian empiris masih kental mewarnai laporan PTK, 

yaitu: (a) masih digunakan hanya satu alat koleksi data (angket, 

wawancara, tes saja), belum menyajikan berbagai cara koleksi data, (b) 

hasil/data cenderung dikuantitatifkan, data-data kualitatif yang 

sebenarnya berbobot belum tersaji, (c) laporan belum menunjukkan 

perubahan (improvement-oriented) baik pada siswa, guru, lingkungan 

sekolah, petunjuk-petunjuk ke araha ini belum disajikan, sehingga 

laporan masih terkesan empiris, belum critical. 

8. Pertanyaan: Kendala apakah yang sering ditemui pada pelaksanaan 

PTK? 

Jawab: Pada umumnya kendala-kendala pelaksanaan PTK adalah: (a) 

mash lemahnya pemahaman akan prinsip-prinsip PT, (b) komunikasi/ 

kolaborasi antara peserta penelitian yang belum optimal: diskusi 

kadangkala masih didominasi oleh salah satu peserta, (c) ownership of 

a problems tidak kuat: rasa handarbeni terhadap suatu problem belum 

terlihat jelas sehingga keterlibatan dalam setiap langkah penelitian 

masih sebatas physical involvement belum mental involvement 

sehingga reflective thinking dari peserta belum menonjol, (d) reflective 

thinking belum merupakan budaya pikir dan kerja peserta penelitian 

sehingga catatan-catatan harian (learning logs) belum dimaksimalkan 

dalam pembuatan laporan, dan (e) umumnya penelitian empirisme 

adalah jenis penelitian yang paling mendominasi di Indonesia, sehingga 

para guru umumnya masih ’berbaju’ empiris saat melakukan PTK, hal 

inilah yang menyebabkan laporan-laporan PTK belum bisa 

menggambarkan perubahan/pembaharuan yang terjadi, justru 



 9-58 Penelitian Tindakan Kelas 

sebaliknya menggambarkan pemahaman terhadap suatu perlakuan 

saja. 

9. Pertanyaan: Syarat-syarat apa yang perlu dimiliki untuk menjadi 

seorang peneliti PT/PTK yang sukses (action researchers)? 

Jawab: Syarat utama yang harus dimiliki adalah jiwa agen 

pembaharuan (agen of change): tanpa memiliki jiwa agen 

pembaharuan, susah kiranya menjadi peneliti PT yang sukses. 

10. Pertanyaan: Untuk menjadi peneliti PT yang sukses (PTK maksudnya), 

apakah harus menguasai statistik terlebih dahulu? 

Jawab: Tidak harus! Seperti telah dijelaskan PT bukan penelitian 

empiris sehingga PT tidak ambigius membuat generalisasi-generalisasi 

sehingga untuk inferential statistics tidak harus dikuasai, sekalipun 

demikian descriptive statistics masih dapat dimanfaatkan. 

11.  Pertanyaan: Untuk menjadi peneliti PT yang sukses, perlukah 

menguasai kedua penelitian jenis penelitian empiricalisme dan 

intepretivisme terlebih dahulu? 

Jawab: Tidak harus menguasai semua,  namun prinsip-prinsip 

(filosofis) kedua jenis penelitian perlu dipahami, sehingga peneliti 

mampu memahami dengan sempurna prinsip-prinsip PT yang berbeda 

dengan kedua pendekatan tersebut. 

12. Pertanyaan: Syarat lain apakah yang diperlukan untuk melaksanakan 

PT/PTK? 

Jawab: Yang jelas sebelum melakukan PT/PTK harus memahami 

prinsip/filosofi PT itu sendiri, dan kemudian menyenangi/ 

mempersiapkan diri untuk menjadi agent of change, sehingga manfaat 

PT langsung dapat dirasakan yaitu adanya perubahan (kemajuan): baik 

kemajuan diri, kemajuan siswa, kemajuan sistem/organisasi 

kelas/sekolah. Petunjuk-petunjuk ke arah kemajuan tersebut harus 

dipotret sejak awal/dini, itulah sebabnya menjadi peneliti PT harus 

seorang yang pemikir reflektif/ kreatif bukan reproduktif (meniru, yes 

man, dst.)   
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Demikianlah, beberapa isu yang dapat dihimpun, kendala/ isu lain 

akan terus dimonitor untuk mendapatkan keyakinan bahwa PTK dapat 

dipandang sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia. Meskipun butuh waktu dan proses, pemahaman secara 

tuntas tentang filosofi PT akan mengurangi kebingungan pelaksanaan risen 

PT di tengah-tengah beberapa kemungkinan pendekatan penelitian yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. FORMAT USULAN PTK 
Pada umumnya usulan PTK itu terdiri atas dua bagian penting, yakni 

bagian awal dan bagian isi usulan PTK. 

 

1. Bagian Awal Usulan PTK 
  Bagian awal usulan PTK itu berisi halaman judul luar, halaman 

pengesahan. Halaman judul luar berisi judul PTK yang diusulkan, nama 

peneliti, dan lembaga tempat peneliti bekerja. Bagian pengesahan berisi: 

a) Judul PTK; bidang ilmu; dan kategori penelitian, 

b) Tim peneliti termasuk nama ketua tim dan anggota-anggotanya. 

Lazimnya menyebutkan identitas para peneliti, termasuk, nama lengkap 

dengan gelar, golongan , pangkat, dan NIP, jabatan fungsional, sekolah 

atau lembaganya. 

c) Lokasi penelitian, 

d) Biaya penelitian, 

e) Sumber dana penelitian. 

 

2. Bagian Isi Usulan PTK 
Bagian ini lazimnya berisikan judul penelitian, pendahuluan/latar 

belakang masalah, perumusan masalah, cara pemecahan masalah, tinjuan 

pustaka (kerangka teori dan hipotesis tindakan), tujuan penelitian, 

kontribusi/manfaat, metode penelitian atau rencana penelitian, jadwal 

penelitian,  rencana anggaran penelitian, daftar pustaka, lampiran dan lain-

lain (Ditjen Dikti, 2004). Urutan itupun masih  dapat dipertukarkan. Berikut 

ini adalah penejlasan bagian-bagian itu. 

a) Judul Penelitian 
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Judul PTK hendaknya menyatakan dengan cermat dan padat 

permasalahan serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya pemecahan masalah. Formulasi judul hendaknya singkat, 

spesifik, jelas, dan sederhana, namun secara tersirat telah menampilkan 

sosok PTK dan bukan sosok penelitian formal. Dengan kata lain, judul 

cukup jelas mewakili gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan 

tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan atau sebagai solusi terhadap 

masalah yang dihadapi 

Judul penelitian berikut ini bukanlah judul yang baik untuk sebuah 

PTK. 

(a) Dilema Pembelajaran Menyimak Bahasa Inggris pada Siswa Kelas III 

SMA   

(b)  Pemakaian Bahasa Indonesia Lisan Siswa di Lingkungan SMA Kodia 

Surakarta  

(c) Hubungan Kemampuan Pengetahuan tentang Majas dengan 

Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas 1 SMP Negeri 2 

Kudus 

 Judul-judul itu tidak menggambarkan sosok PTK. Judul-judul itu lebih 

menampakkan penelitian kelas. Di dalam judul itu belum tersirat atau 

tersurat usaha atau upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan 

di dalam kelas menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Judul 

berikut ini merupakan beberapa contoh judul PTK.  

 

(a) Peningkatan Keterampilan Menulis Hasil Wawancara Melalui Media 

Majalah Dinding dengan Metode Group Investigation pada Siswa 

Kelas X SMA Purusatama Semarang 

(b) Peningkatan Keterampilan Berbicara dalam Bahasa Inggris dengan 

Penciptaan Suasana Rileks pada Kelas II F Semestrer 1 MAN 

Rembang Tahun pelajaran 2003/2004 

(c) Peningkatan Keterampilan Mengungkapkan Gagasan Secara Lisan 
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dalam Bahasa Indonesia Melalui Metode Probing Question di Kelas 

1.6 SMU Negeri 3 Sukoharjo 

(d) Perangkat Audio Visual sebagai sarana Peningkatan Keterampilan 

Berbicara pada Bidang Studi Bahasa Inggris di Kelas 1.2 SMU 

Gemuh 

(e) Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi dengan Media 

Animasi Berbasis Komputer pada Siswa Kelas X3 SMA N 7 Semarang

(f) Permainan Mencari Harta Karun sebagai Teknik Pembelajaran 

Membaca Denah, Peta, dan Petunjuk pada Siswa Kelas II D SMP N 3 

Kalibagor 

(g) Peningkatan Menyimak Wawancara Melalui Media Audio Visual 

dengan Metode Student Teams-Achievement Division (STAD) pada 

Siswa Kelas VII SMP N 2 Kroya Kabupaten Cilacap 

(h) Strategi Kooperatif sebagai Salah Satu Alternatif untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berwawancara pada Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pancur 

Kabupaten Rembang 

(i) Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa dalam Mendeskripsikan 

Benda dengan Teknik Permainan Terka Gambar pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri 1 Trobayan Tahun Pelajaran 2005/2006 

(j) Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Intensif Teks Berita pada Siswa Kelas VIII D 

SMP N 3 Jekulo Kudus 

(k) Pengenalan Karakter Tokoh dalam VCD Dongeng sebagai Media 

Peningkatan Kemampuan Mendongeng pada Siswa Kelas VII SMP 1 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan 

(l) Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Catatan 

Harian dengan Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas X SMA N 1 

Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2005/2006 

(m) Peningkatan Keterampilan Bermain Drama Anak-anak dengan 

Menggunakan Metode Simulasi ”Perkampungan Sastra” pada Siswa 
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Kelas V SD Bendanpete 1 Nulumsari Jepara 

 

 

b) Pendahuluan/Latar Belakang 
 Dalam pendahuluan/latar belakang masalah ini hendaknya diuraikan 

urgensi penanganan masalah yang akan diajukan oleh peneliti melalui 

PTK. Untuk itu, harus ditunjukkan kesenjangan antara das Sollen dan das 

Sein, antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan, antara 

de jure dan de facto. Perlu disampaikan fakta-fakta yang mendukung atas 

dasar pengalaman guru atau pengamatan  guru selama mengajar dan 

pengamatan guru melalui kajian dari berbagai bahan pustaka yang relevan. 

Dukungan dari hasil penelitian terdahulu sangat diharapkan untuk dapat 

memperkukuh alasan mengangkat permasalahan penelitian dan 

memperkukuh alasan dilakukannya PTK itu. Karakteristik khas PTK yang 

berbeda dengan penelitian formal hendaknya tercermin dalam uraian 

dalam bagian ini. 

Perlu diperhatikan pula bahwa PTK dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Oleh sebab itu,  masalah 

yang akan diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata terjadi di 
sekolah dan diagnosis oleh guru dan/atau  tenaga kependidikan 
lainnya di sekolah. Lebih lanjut, masalah itu merupakan sebuah masalah 

penting dan mendesak untuk dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat 

dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang dapat 

memperlancar penelitian tersebut. Setelah didiagnosis (diidentifikasi) 

masalah penelitiannya, maka selanjutnya perlu diidentifikasi dan 

dideskripsikan secara cermat akar penyebab dari masalah tersebut. 

Penting juga digambarkan situasi kolaboratif antaranggota peneliti dalam 

mencari masalah dan akar penyebab munculnya masalah tersebut. Di 

samping itu, prosedur dan alat yang digunakan dalam melakukan 

identifikasi (inventarisasi) perlu dikemukakan secara jelas dan sistematis.  
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c) Perumusaan Masalah 
Permasalahan yang diusulkan untuk ditangani melalui PTK itu 

dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian ini. Masalah hendaknya benar-

benar diangkat dari masalah keseharian di sekolah yang memang layak 

dan perlu diselesaikan melalui PTK. Sebaliknya, permasalahan yang 

dimaksud sebaiknya bukan permasalahan yang secara teknis metodologis 

di luar jangkauan PTK. Uraian permasalahan yang ada hendaknya 

didahului oleh identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan analisis 

masalah serta diikuti dengan refleksi awal sehingga gambaran 

permasalahan yang perlu ditangani itu tampak menjadi lebih jelas. Dengan 

kata lain, bagian ini dikunci dengan perumusan masalah tersebut. Dalam 

bagian ini pun sosok PTK harus secara konsisten tertampilkan. 

Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan 

lingkup yang menjadi batasan penelitian. Rumusan masalah sebaiknya 

menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang 

akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi. 

 

d) Cara Pemecahan Masalah 
Dalam bagian ini dikemukakan cara yang diajukan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi serta pendekatan dan konsep yang 
digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, sesuai dengan kaidah 

PTK. Alternatif pemecahan masalah yang diajukan hendaknya mempunyai 

landasan konseptual yang mantap yang bertolak dan hasil analisis 

masalah. Cara pemecahan masalah telah menunjukkan akar penyebab 

permasalahan dan bentuk tindakan (action) yang ditunjang dengan data 

yang lengkap dan baik. Di samping itu, juga harus dibayangkan 

kemungkinan kemanfaatan hasil pemecahan masalah dalam rangka 

pembenahan dan/atau peningkatan implementasi program pembelajaran 

dan/atau berbagai program sekolah tainnya. Juga harus dicermati bahwa 

artikulasi kemänfaatan PTK berbeda dan kemanfaatan penelitian formal. 
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e) Kerangka Teori dan Hipotesis Tindakan 
Dalam bagian ini diuraikan landasan substantif--dalam anti teoretik 

dan/atau metodologik yang dipergunakan peneliti dalam menentukan 

alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Untuk keperluan itu, 

dalam bagian ini diuriakan kajian terhadap pengalaman peneliti pelaku PTK 

sendini yang relevan dan pelaku-pelaku tindakan PTK lain di samping 

terhadap teori-teori yang lazim termuat dalam berbagai kepustakaan. 

Argumentasi logik dan teoretik diperlukan guna menyusun kerangka 

konseptual. Atas dasar kerangka konseptual yang disusun itu, hipotesis 

tindakan dirumuskan. 

 

f) Tinjauan Pustaka (Kerangka Teori dan Hipotesis Tindakan) 
Dalam bagian ini diuraikan landasan substantif--dalam arti teoretik 

dan/atau metodologik yang dipergunakan peneliti dalam menentukan 

alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Untuk keperluan itu, 

dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap pengalaman peneliti pelaku PTK 

sendiri yang relevan dan pelaku-pelaku tindakan PTK lain di samping 

terhadap teori-teori yang lazim termuat dalam berbagai kepustakaan. Jadi, 

kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari 

penelitian yang akan dilakukan perlu dilakukan. Teori, temuan dan bahan 

penelitian lain yang dipahami sebagai acuan, yang dijadikan landasan 

untuk menunjukkan ketepatan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam 

mengatasi permasalahan penelitian tersebut juga dikemukakan. Uraian itu 

digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan 

digunakan dalam penelitian.Argumentasi logik dan teoretik diperlukan guna 

menyusun kerangka konseptual. Atas dasar kerangka konseptual yang 

disusun itu, hipotesis tindakan yang menggambarkan  tingkat keberhasilan 

tindakan yang diharapkan/diantisipasi dirumuskan pada bagian akhir. 
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g) Tujuan Penelitian 

 Tujuan PTK hendaknya dirumuskan secara singkat dengan 

mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Tujuan umum dan 

khusus diuraikan dengan jelas, sehingga tampak keberhasilannya.secara 

jelas.  Sasaran antara dan sasaran akhir tindakan penelitian hendaknya 

dipaparkan secara gamblang dalam bagian ini. Perumusan tujuan harus 

taat asas dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-

bagian sebelumnya. Dengan sendirinya, artikulasi tujuan PTK berbeda 

dengan penelitian formal. Sebagai contoh dapat dikemukakan PTK di 

bidang JPA yang bertujuan meningkatkan prestasi siswa dalam mata 

pelajaran IPA melalui penerapan strategi PBM yang ham, pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar, partisipasi siswa dalam proses belajar 

mengajar, dan sebagainya. Pengujian dan/atau pengembangan strategi 

PBM baru bukan merupakan rumusan tujuan PTK. Selanjutnya 

ketercapaian tujuan hendaknya dapat diverifikasi secara objektif, syukur 

kalaujuga dapat dikuantifikasikan. 

 

h) Kontribusi/Kemanfaatan Hasil Penelitian 
Di samping tujuan PTK, juga perlu diuraikan kemungkinan 

kemanfaatan penelitian. Dalam hubungani, perlu dipaparkan secara 

spesifik keuntungan-keuntungan yang dijanjikan terhadap kualitas 

pendidikan dan/atau pembelajaran, sehingga tampak manfaatnya bagi 

siswa sebagai pemetik manfaat langsung hasil PTK, di samping bagi guru 

khususnya guru pelaksana PTK, bagi rekan-rekan guru lainnya, bagi para 

dosen LPTK sebagai pendidik guru., maupun komponen pendidikan di 

sekolah lainnya. Kemukakan inovasi yang akan dihasilkan dari penelitian 

ini.Berbeda dari konteks penelitian formal, kemanfaatan bagi 

pengembangan ilmu, teknologi, dan seni tidak merupakan prioritas dalam 

konteks PTK, meskipun kemungkinan kehadirannya tidak ditolak. 
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i) Metode Penelitian atau Rencana Penelitian 
Prosedur penelitian yang akan dilakukan diuraikan secara jelas, 

demikian juga  subjek, setting, dan lokasi penelitian. Prosedur hendaknya 

dirinci dari perencanaan-tindakan-observasi/evaluasi-refleksi, yang 
bersifat daur ulang atau siklus. Siklus-siklus kegiatan penelitian 

hendaknya  menguraikan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam satu 

siklus sebelum pindah ke siklus lainnya. Jumlah-jumlah siklus diusahakan 

lebih dari satu siklus, meskipun harus diingat juga jadwal kegiatan belajar 

di sekolah (cawu/semester). 

 

(1) Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian 
Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di 

kelas berapa dan bagaimana karakteristik dan kelas tersebut seperti 

komposisi siswa pria dan wanita, latar belakang sosial ekonomi yang 

mungkin relevan dengan permasalahan, tingkat kemampuan dan lain 

sebagainya. Aspek substantif permasalahan seperti matematika kelas II 

SMP atau bahasa Inggris kelas III SMU, dikemukakan pada bagian ini. 

 

(2) Variabel yang diteliti 
Dalam penelitian ini ditentukan variabel Penelitian yang dijadikan titik-

titik incar  untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut 

dapat berupa (1) variabel masukan (input) yang terkait dengan siswa, guru, 

bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, lingkungan belajar, 

dan lain sebagainya; (2) variabel proses penyelengganaan KBM seperti 

interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya guru, gaya mengajar 

guru, cara belajar siswa, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, 

dan sebagainya, dan (3) variabel keluaran (output) seperti rasa 

keingintahuan siswa, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan, 

motivasi, siswa, hasil belajar siswa, sikap siswa terhadap pengalaman 

belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan, dan sebagainya. 
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(3) Rencana tindakan 
Pada bagian ini dikemukakan rencana tindakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajanan seperti: 

(a) Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan 

PTK yang diprakarsai seperti penetapan entry behaviour, pelancaran 

tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan skenario 

pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi PTK, 

dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, juga diuraikan alternatif-

alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka perbaikan 

masalah. Format kemitraan misalnya, antara guru dengan dosen 

LPTK, atau antara guru dengan  guru lain, antara guru dengan kepala 

sekolah, antara  guru dengan pengawas sekolah juga dikemukakan 

pada bagian ini. 

(b) Implementasi tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan digelar, 

skenanio kerja tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang akan 

diterapkan. 

(c) Observasi dan interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur perekaman 

dan penafsiran data mengenai proses dan produk dan implementasi 

tindakan perbaikan yang dirancang. 

(d) Analisis dan refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap 

hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak 

tindakan perbaikan yang akan digelar, personel yang akan dilibatkan, 

serta kriteria dan rencana bagi tindakan daur berikutnya. 

 

(4) Data dan cara pengumpulan data 
Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan 

dikumpulkan yang berkenaan baik dengan proses maupun dampak 

tindakan perbaikan yang digelar yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan atau kekurangberhasilan tindakan perbaikan 
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pembelajaran yang dicobakan. Format data dapat bersifat kualitatif, 

kuantitatif, atau kombinasi keduanya.  

 Di samping itu, teknik pengumpulan data yang diperlukan juga harus 

diuraikan dengan jelas seperti melalui pengamatan partisipatif, pembuatan 

jurnal harian, observasi aktivitas di ketas, (termasuk berbagai kemungkinan 

format dan/atau alat bantu rekam yang akan digunakan), pengggambaran 

interaksi di dalam kelas (analisis sosiometnik), pengukuran hasil belajar 
dengan berbagai prosedur asesmen, dan sebagainya. Selanjutnya dalam 

prosedur pengumpulan data PTK ini tidak boleh dilupakan bahwa sebagai 

pelaku PTK, para guru juga harus aktif sebagai pengumpul data, bukan 

semata-mata sebagai sumber data. 

Akhirnya, semua teknologi pengumpulan data yang digunakan harus 

mendapatkan penilaian kelaikan yang cermat dalam konteks PTK yang 

khas itu. Meskipun mungkin saja memang menjanjikan mutu rekaman yang 

jauh lebih baik, penggunaan teknologi perekaman  data yang canggih 

dapat saja terganjal keras pada tahap tayang ulang dalam rangka analisis 

dan interpretasi data. 

 

(5) Indikator kinerja 
Pada bagian ini tolok ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan 

secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya. Untuk tindakan 

perbaikan melalui PTK yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep 

siswa, misalnya, perlu ditetapkan kriteria keberhasilan dalam bentuk 

pengurangan (jenis dan/atau tingkat kegawatan) miskonsepsi yang 

tertampilkan. 

 

j) Jadwal Penelitian 
  Jadwal kegiatan penelitian disusun dalam matriks yang 

menggambarkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam petunjuk 

pelaksanaan PTK dari Dikti, jadwal kegiatan penelitian yang meliputi 
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kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian 

disusun selama 10 bulan. 

 

k) Rencana Anggaran 
Dalam buku panduan dari Dikti (2004) disebutkan bahwaa biaya 

penelitian untuk setiap usulan maksimum Rp8.000.000,00 (delapan juta 

rupiah), dengan petunjuk rincian sebagai berikut. 

1) Honorarium Ketua Peneliti dan anggota (tidak melebihi dari 30% total 

biaya usulan); 

2) Biaya operasional kegiatan penelitian di sekolah (minimal 30% dari total 

biaya); 

3) Biaya perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, 

termasuk biaya perjalanan anggota peneliti ke tempat di mana 

monitoring dilakukan; 

4)  Lain-lain pengeluaran (laporan, fotokopi, dan lainnya). 

 

  Berikut ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan 

perencanaan anggaran.  

1) Komponen Pembiayaan 
Rencana anggaran meliputi kebutuhan dukungan untuk tahap 

persiapan, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan. 

 Secara lebih rinci, pembiayaan yang termasuk dalam setiap bidang 

adalah sebagai berikut. 

(a) Persiapan 

Kegiatan persiapan di antaranya meliputi pertemuan anggota tim 

peneliti untuk menetapkan jadwal penelitian dan pembagian kerja, 

menyusun instrumen penelitian, menetapkan format pengumpulan 

data, menetapkan teknik analisis data, dan sebagainya. 

(b) Kegiatan operasional di lapangan 

Dalam kegiatan operasional dapat tercakup di antaranya pelancaran 

tes diagnostik dan analisis hasilnya, gladi bersih implementasi tindakan 
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perbaikan, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi 

pelaksanaan tindakan perbaikan, pertemuan refleksi, perencanaan 

tindakan ulang, dan sebagainya. 

(c) Penyusunan laporan hasil PTK 

Pembiayaan dalam bagian ini adalah penyusunan konsep awal 

laponan, reviu konsep laporan, penyusunan konsep laporan akhir, 

seminar lokal hasil penelitian, seminar nasional hasil penelitian, dan 

sehagainya. Juga termasuk dalam pembiayaan adalah penggandaan 

dan pengiriman laporan hasil PTK , serta pembuatan artikel hasil PTK 

(dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris). 

 

2) Cara Merinci Kegiatan dan Pembiayaan 
 Biaya penelitian harus dirinci berdasarkan kegiatan operasional yang 

dijabarkan dan metodologi yang dikemukakan. Agar dapat dihitung 

biayanya, kegiatan operasional itu harus jelas namanya, tempatnya, 

lamanya, jumlah pesertanya, sarana yang diperlukan dan kelüaran yang 

diharapkan. 

 

3) Patokan Pembiayaan Satuan Kegiatan Penelitian 
(a) Honorarium 

• Ketua peneliti 

• Anggota tim penetiti 

• Tenaga administrasi 

Besarnya honoranium bergantung pada sumber pendanaan.  

(b)  Bahan dan peralatan penelitian 

• Bahan habis pakai 

• Alat habis 

• Sewa alat 

(c) Perjalanan 

• Biaya penjalanan sesuai dengan ketentuan 

• Transportasi lokal sesuai dengan harga setempat 
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• Lumpsum tenmasuk konsumsi sesuai dengan ketentuan 

• Monitoning 

• Konsultasi 

(d) Laporan penelitian 

• Penggandaan 

• Penyusunan artiket 

• Pengiriman 

(e) Seminar 

Seminar Iokal 

• Konsumsi sesuai dengan harga setempat 

• Biaya perjalanan sesuai dengan harga setempat 

Seminar nasional 

• Biaya transportasi peserta 

• Biaya akomodasi 

 

l) Personalia Penelitian  
Dalam bagian ini hendaknya dicantumkan nama-nama anggota tim 

peneliti dan uraian/tugas peran setiap anggota peneliti serta jam kerja yang 

dialokasikan setiap minggu untuk kegiatan penelitian. 

Pada sisi lain, jika Anda ingin mengajukan usulan PTK ke Dikti,  buku 

panduan penyusunan usulan PTK dari Ditjen Dikti (2004) menyebutkan 

bahwa jumlah personalia penelitian maksimal 5 orang, yang terdiri atas 1 

orang Ketua Peneliti (dosen LPTK), 1 orang anggota peneliti (dosen 

LPTK), dan 3 orang guru dan/atau tenaga kependidikan lainnya di sekolah. 

Peran dan jumlah waktu yang digunakan dalam setiap bentuk kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini sekurang-kurangnya dilakukan 

oleh 2 orang peneliti, yaitu 1 orang sebagai Ketua Peneliti (dosen LPTK) 

dan 1 orang guru dan/atau tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Nama 

peneliti, golongan, pangkat, jabatan, dan lembaga tempat tugas dirinci 

sama seperti pada Lembar Pengesahan. 
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m) Daftar Pustaka 
 Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad pengarang. Pustaka 

yang ditulis hendaknya benar-benar relevan dan sungguh-sungguh 

dipergunakan dalam penelitian 

 

n) Lampiran dan Lain-lain 
 Bagian ini dapat berisi curriculum vitae ketua dan para anggota tim 

peneliti, menyangkut identitas, riwayat pendidikan, pelatihan di bidang 

penelitian yang telah diikuti, baik sebagai penatar/pelatih maupun sebagai 

peserta, dan pengalaman dalam penelitian termasuk dalam PTK. Hal-hal 

lain yang dapat mempenjelas karakteristik kancah PTK yang diusulkan 

juga dapat disertakan dalam usulan penelitian ini. 

6. Rambu-Rambu Penilaian Proposal PTK 
Berikut ini disampaikan tabel penilaian proposal penelitian tindakan 

kelas. 
 

NO KRITERIA INDIKATOR HASIL PENILAIAN 
   Nilai Bobot NxB

A Permasalahan 1. Asal Permasalahan 
b. Pengalaman dosen sebagai peneliti 
c. Olahan penelitian setelah mengumpulkan 

data 
d. Dipancing dalam diskusi dengan guru 
e. Berawal dari gagasan guru 

 
2 
 
2 
 
3 
4 

2  

  2. Relevansi Permasalahan 
a. Disodorkan dari luar 
b. Diberikan pilihan oleh dosen dan guru disuruh 

memilih 
c. Dipancing melalui diskusi/negoisasi 
d. Dimunculkan oleh guru dalam diskusi 

 
1 
 
2 
3 
4 

2  

  3. Cakupan permasalahan 
a. Aspek kognitif, tes konvensional 
b. Aspek kognitif, asesmen komprehensif 
c. Cakupan komprehensif, tes kognitif 

konvensional 
d. Cakupan komprehensif, asesmen 

komprehensif 

 
1 
2 
 
3 
 
4 

2  

B Cara 
Pemecahan 

1. Rancangan tindakan 
a. Dari kepala sekolah/penilik/pejabat lain 

sebagai pembina 

 
 
1 

2  
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b. Dari dosen sebagai peneliti 
c. Hasil diskusi dengan guru 
d. Berawal dari gagasan guru 

2 
3 
4 

  2. Kontekstualitas tindakan 
a. Bertolak dari masalah yang ditetapkan oleh 

dosen LPTK 
b. Pilihan solusi diberikan oleh dosen LPTK dan 

ditetapkan oleh guru 
c. Solusi terhadap permasalahan berdasarkan 

kesepakatan guru dengan dosen LPTK 
d. Bertolak dari permasalahan yang diajukan 

oleh guru 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

2  

  3. Kontekstualitas tindakan 
a. Bertolak dari permasalahan yang ditetapkan 

oleh dosen LPTK 
b. Siklus berikut ditetapkan berdasarkan hasil 

refleksi 

 
1 
 
4 

2  

C Kemanfaatan 
hasil 

a. Sangat potensial untuk memperbaiki 
pelaksanaan pembelajaran 

b. Cukup potensial untuk memperbaiki 
pelaksanaan pembelajaran 

c. Kurang potensial untuk memperbaiki 
pelaksanaan pembelajaran 

d. Tidak potensial untuk memperbaiki 
pelaksanaan pembelajaran 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

1  

D Prosedur 
penelitian 

a. Sesuai dengan langkah-langkah PTK dan 
mencakup lebih dari satu siklus kegiatan 

b. Sesuai dengan langkah-langkah PTK dan 
mencakup satu siklus kegiatan 

c. Kurang sesuai dengan langkah-langkah PTK 
d. Tidak sesuai dengan langkah-langkah PTK 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

3  

E Program 
kegiatan dan 
dukungan 
teknis 

a. Jadwal kegiatan tepat/jelas, demikian juga 
dengan tenaga dan sarana pendukung 

b. Jadwal kegiatan jelas/tepat, tetapi tenaga dan 
sarana pendukung tidak jelas 

c. Jadwal kegiatan kurang tepat/jelas 
d. Jadwal kegiatan serta sarana dan prasarana 

tidak sesuai 

 
4 
 
3 
2 
 
1 

1  

F 

 

 

 

 

 

Kerjasama 
LPTK Sekolah 

a. Komposisi dosen dan guru berimbang dan 
guru berperan sebagai atau sekretaris/wakil 
ketua tim peneliti 

b. Komposisi dosen dan guru berimbang tetapi 
guru tidak berperan sebagai atau 
sekretaris/wakil ketua tim peneliti 

c. Jumlah dosen dalam tim jauh lebih banyak 
d. Semua anggota tim peneliti adalah dosen 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
1 

1  

G Pembiayaan 1. Kesesuaian jumlah biaya 
a. Jumlah biaya sesuai dengan plafond yang 

 
2 

3  
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ditetapkan 
b. Jumlah biaya melebihi plafond yang 

ditetapkan 

 
1 

  2. Rincian komponen-komponen pembiayaan 
a. Komponen-komponen pembiayaan dirinci 

sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan 

 
2 

3  

  b. Komponen-komponen pembiayaan tidak 
dirinci sebagaimana mestinya 

1   

  3. Kewajaran pembiayaan 
a. Besaran-besaran kebutuhan biaya 

dialokasikan secara wajar 
b. Besaran-besaran kebutuhan biaya 

dialokasikan secara tidak wajar/berlebihan 

 
2 
 
 
1 

1  

 
 
 Di samping rambu-rambu penilaian di atas, kriteria seleksi yang 

dilakukan oleh Ditjen Dikti (2004) terhadap usulan PTK mencakup hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Perumusan masalah (terutamanya: asal, relevansi , dan cakupan 

permasalahan dengan bobot penilaian sebesar 25); 

b. Cara Pemecahan Masalah (terutamanya: rancangan tindakan, dan 

kontekstualitas tindakan dengan bobot penilaian sebesar 25); 

c. Kemanfaatan Hasil Penelitian (terutamanya: potensi untuk memperbaiki 

atau meningkatkan kualitas isi, proses, masukan, atau hasil 

pembelajaran dan/atau pendidikan dengan bobot penilaian sebesar 10); 

d. Prosedur Penelitian (terutamanya: prosedur diagnosis masalah, 

perencanaan tindakan, prosedur observasi dan evaluasi, prosedur 

refleksi setelah hasil dengan bobot penilaian sebesar 30); 

e. Kegiatan Pendukung (terutamanya: jadwal penelitian, sarana 

pendukung pembelajaran yang digunakan, rincian tugas dan intensitas 

keterlibatan  masing-masing anggota penelitian dalam setiap kegiatan 

penelitian, dan kelayakan pembiayaan dengan bobot penilaian sebesar 

10). 

 



BAB V 
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 
A. PENGANTAR 

Alur sebuah penelitian pada akhirnya akan bermuara pada 

pembuatan laporan penelitian. OIeh sebab itu, laporan penelitian 

merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Ia 

merupakan pertanggungjawaban peneliti terhadap ilmu yang digelutinya. Ia 

]uga merupakan pertanggungjawaban peneliti terhadap lembaga atau 

badan sponsor yang mendukung penelitiannya. Bagaimanapun pentingnya 

teori dan hipotesis, bagaimana pun telitinya kita membuat rancangan 

penelitian, serta betapa hebatnya pun kita menghasilkan sebuah 

penelitian, penelitian hanya akan mempunyai arti apabila hasilnya 

dilaporkan secara memadai melalui laponan penelitian (Shah, 1985). 

Laporan penelitian dapat beragam bentuk atau formatnya. Hal itu 

sangat bergantung pada tuntutan lembaga dan/atau sponsor yang 

mendukung dana penelitian tersebut. Meski beragam bentuk atau 

formatnya, secara mendasar laporan itu sama dalam hal tuntutan isi, 

struktur, maupun bahasanya. Bagaimana menyusun laponan PTK? Berikut 

ini akan diuraikan secara garis besar tentang teknik penyusunan laponan 

PTK. 

 

B. ISI  LAPORAN PTK 
Pada dasarnya apa yang telah ditulis dalam usulan penelitian akan 

dimuat lagi dalam laporan penelitian. Laporan PTK ditulis setelah penelitian 

selesai dilaksanakan dengan format tertentu sesuai dengan yang 

dipersyaratkan oleh pihak sponsor. Jika pihak sponsor tidak menetapkan 

format yang harus diikuti atau penelitian dilaksanakan secara swadana, 

peneliti dapat memilih atau mengembangkan sendiri format laporan yang 

akan digunakan. 
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 Dalam perkembangannya yang terakhir, ada dua jenis laporan 

penelitian jika dilihat dari formatnya. Jenis yang pertama laporan penelitian 

dalam format ringkasan eksekutif (executive summary), sedangkan jenis 

yang kedua, yang sudah sangat umum, adalah laporan penelitian yang 

lengkap. 

 Laporan penelitian dalam format ringkasan eksekutif, sesuai dengan 

namanya, adalah jenis laporan penelitian yang menyajikan secara ringkas, 

padat, dan menyeluruh tentang proses dan hasil penelitian. Jenis laporan 

ini seolah-olah akan dibaca oleh para eksekutif yang tidak mempunyai 

banyak waktu untuk membaca laporan lengkap dari suatu hasil penelitian. 

Para eksekutif dalam membaca suatu laporan penelitian hanya 

memerlukan butir-butir penting dari proses dan hasil penelitian. Karena itu, 

laporan penelitian dalam format ringkasan eksekutif perlu disajikan 

saripatinya saja dalam bentuk ringkas dan dituangkan dalam paragraf-

paragraf yang ringkas dan padat. 

 Isi pokok yang harus dicakup dan sistematika sajian laporan 

penelitian dalam format eksekutif adalah: (1) judul penelitian, (2) nama 

peneliti (ketua dan anggota), (3) pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, (4) metode penelitian 

yang memuat  rancangan penelitiqan, sasaran penelitian, dan 

prosedur/langkah kerja, (5) hasil-hasil penelitian, (6) simpulan, dan (7) 

daftar pustaka. Panjang laporan sekitar 10 s.d. 15 halaman kertas kuarto 

yang diketik dengan spasi ganda (2 spasi). 

 Laporan penelitian yang lengkap, seperti dijelaskan di atas, ada 

bermacam-macam format sesuai dengan pihak sponsor dana. Misalnya, 

laporan PTK dari proyek OPF Diknas dan PTK PGSM, memiliki format 

yang berbeda. Dari sekian macam format laporan PTK akan disajikan satu 

contoh format laporan PTK berikut ini. 
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BAGIAN AWAL   

Halaman Judul 

 Abstrak 

 Prakata 

 Daftar Isi 

BAGIAN UTAMA 
 Bab I PENDAHULUAN 

  1. Latar Belakang Masalah 

  2. Rumusan Masalah 

  3. Tujuan Penelitian 

  4. Manfaat Penelitian 

 Bab II  KERANGKA TEORETIK DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

  1. ........................................    

  2. ........................................ 

  3. ........................................ 

 Bab III  METODE PENELITIAN 

  1. Setting Penelitian dan Latar belakang Subjek Penelitian 

  2. Rancangan Penelitian 

  3. Perencanaan dan Pelaksanaan Tindakan 

  4. Prosedur Observasi dan Refleksi 

  5. Prosedur Analisis Data 

 Bab IV HASIL PENELITIAN 

  1. Paparan Data 

  2. Uji Hipotesis 

  3. Pembahasan 

 Bab V PENUTUP 

  1. Simpulan 

  2. Saran/Rekomendasi 

BAGIAN AKHIR 
 Daftar Pustaka 

 Lampiran-lampiran 
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 Keterangan singkat tentang isi dari masing-masing format dari 

ketiga bagian laporan lengkap penelitian tersebut disajikan berikut ini. 

 

BAGIAN AWAL 
 Paling sedikit ada empat unsur pokok yang termasuk dalam Bagian 

Awal dari laporan PTK, yaitu: (1) halaman judul, (2) abstrak, (3) prakata, 

dan (4) daftar isi. Sekiranga diperlukan, bagian awal ini dapat ditambahkan 

dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran. 

 

1. Halaman Judul 
 Judul penelitian berupa kalimat singkat dan padat yang secara jelas 

menginformasikan masalah yang diteliti, terhadap apa atau siapa penelitian 

dikenakan, tindakan sebagai upaya pemecahan, di mana dan kapan 

penelitian akan dilakukan, singkat, jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 

 Pada halaman judul ini judul penelitian ditulis simetris di bagian atas 

bidang pengetikan dengan huruf kapital. Agak jauh di bawah judul 

dicantumkan nama tim peneliti (bisa ketua saja atau lengkap ketua dan 

anggota). Kemudian, pada bagian bawah bidang pengetikan ditulis 

lembaga yang menyelenggarakan atau menyeponsori penelitian. Terakhir, 

di bawah nama lembaga atau sponsor dicantumkan tahun selesainya 

penelitian atau tahun ditulisnya laporan penelitian. 

 

2. Abstrak 
 Abstrak ditulis dengan spasi tunggal. Panjang abstrak sebaiknya 

satu halaman. Akan tetapi jika tidak cukup bisa diperpanjang maksimum 

sampai dua halaman kertas ukuran kuarto. Abstrak bukanlah ringkasan 

hasil penelitian, melainkan inti sari yang sangat pnting dari hasil penelitian. 

Dengan hanya membaca abstrak seseorang dapat  memahami pokok-

pokok yang ditulis dalam laporan. Hal-hal penting tersebut adalah latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil 

penelitian, dan implikasinya. 
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3. Prakata 
 Prakata berisi ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu, 

bagian ini bisanya diisi dengan harapan akan kemanfaatan hasil penelitian, 

dan kesediaan menerima masukan yang datang dari berbagai pihak. 

 

4. Daftar Isi 
 Hal-hal yang dicantumkan dalam daftar isi adalah judul bab dan sub-

judul (satu peringkat di bahawa judul bab). Sub-sub judul yang lebih dari 

satu peringkat di bawah judul bab tidak perlu dicantumkan karena akan 

menyebabkan daftar isi menjadi terlalu panjang. 

 

BAGIAN UTAMA 
 Isi bagian utama dari laporan penelitian merupakan ini dari 

keseluruhan laporan. Lazimnya, bagian utama laporan penelitian tindakan 

terbagi menjadi lima bagian (yang disebut bab), yaitu: (1) pendahuluan, (2) 

kerangka teoretik dan hipotesis tindakan, (3) metode penelitian, (4) hasil 

penelitian, dan (5) penutup. 

 

1. Pendahuluan 

 a. Latar Belakang masalah 

Berisi uraian (1) fakta-fakta yang mendukung yang berasal dari 

pengamatan peneliti, (2) argumentasi teoretik tentang tindakan yang 

dipilik, (3) hasil penelitian terdahulu (jika ada), dan (4) alasan 

pentingnya penelitian tindakan ini dilakukan.  

 b. Rumusan Masalah 

Berisi uraian yang menjelaskan: (1) kesenjangan antara situasi yang 

diinginkan dan yang ada dan dapat dipecahkan, (2) rancangan 

tindakan pembelajaran yang mempunyai landasan konseptual, (3) 

dinyatakan dalam kalimat pertanyaan/pernyataan. 

 c. Tujuan Penelitian 
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Secara operasional, tujuan penelitian berisi pernyataan tentang 

temuan apa yang akan dihasilkan oleh peneliti dan temuan penelitian 

itu akan dipergunakan untuk memecahkan masalah apa. 

 d. Manfaat Penelitian 

Berisi manfaat atau sumbangan hasil penelitian khususnya bagi (1) 

siswa, (2) guru/dosen pelaksana PTK, (4) kalangan guru/dosen pada 

umumnya, (5) sekolah/LPTK . 

 

2. Kerangka Teoretik dan Hipotesis Tindakan 
 Kerangka teoretik berisi  kajian teoretik yang relevan yang 

mendasari penelitian tindakan, dengan tindakan akan terjadi perubahan, 

perbaikan atau peningkatan, tindakan inilah yang kemudian dituangkan 

dalam hipotesis tindakan dalam rangkan pemecahan masalah. 

 

3. Metode Penelitian 
 Bab ini berisi hasil pengembangan dari yang telah ditulis dalam 

usulan penelitian dengan catatan bahwa metode dalam usulan adalah 

yang akan dilaksanakan, sedangkan pada laporan dikemukakan metode 

yang senyatanya telah dilaksanakan. Kata “akan” yang ada dalam usulan 

tidak boleh ada lagi dalam laporan. Artinya yang dilaporkan adalah metode 

yang telah diterapkan dalam melaksanakan penelitian, bukan yang akan 

dilaksanakan. Unsur-unsur yang ada pada bagian metode ini adalah: 

setting penelitian dan latar belakang subjek penelitian,  rancangan 

penelitian,  perencanaan dan pelaksanaan tindakan,  prosedur observasi 

dan refleksi,  prosedur analisis data. 

 

4. Hasil Penelitian 
 Pada bab ini dilaporkan tentang deskripsi data (perlakuan atau 

intervensi dan dampak intervensi), pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil pengujian hipotesis. Pembahasan ini berisi perbandingan antara hasil 
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yang diperoleh dengan hasil-hasil penelitian lain atau pengetahuan teore 

yang relevan. 

 

5. Penutup 
 Bab ini berisi simpulan dan saran/rekomendasi. Simpulan 

didasarkan pada hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. Saran dibatasi hanya yang terkait langsung dengan simpulan. 

Saran yang didasarkan atas pertimbangan lain di luar simpulan tidak boleh 

diajukan dalam laporan penelitian. 

 

BAGIAN AKHIR 
 Bagian akhir dari laporan penelitian tindakan memuat antara lain 

daftar pustaka dan lampiran. Riwayat hidup (curriculum vitae) peneliti 

biasanya tidak dimasukkan dalam laporan. 

 

1. Daftar Pustaka 
 Istilah “daftar pustaka” biasanya mempunyai dua arti: (a) referensi 

dan (b) bibliografi. Jika daftar pustaka diartikan referensi (daftar rujukan), 

setiap judul tulisan yang dimuat dalam daftar pustaka harus telah 

dipergunakan sebagai rujukan secara eksplisit dalam naskah laporan. 

tetapi jika daftar pustaka disamakan artinya dengan bibliografi, dalam 

daftar pustaka dapat dimuat semua judul tulisan yang dibaca oleh peneliti 

dan mendasari penulisan naskah, baik yang dikutip secara eksplisit pada 

salah satu bagian di dalam naskah maupun yang tidak. Judul tulisan yang 

tidak dikutip secara eksplisit dimasukkan dalam daftar karena dibaca dan 

secara umum ide-idenya dipakai sebagai dasar penulisan, namun tidak 

dapat dirujuk secara khusus. 

 

2. Lampiran 
 Semua dokumen yang tidak berupa naskah (teks) tetapi dianggap 

penting untuk mendukung apa yang ditulis pada naskah laporan dan dapat 
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dilacak oleh pembaca dengan mempelajari dokumen tersebut, perlu 

dilampirkan pada laporan. Misalnya: instrumen penelitian, seperti kuesioner 

(angket), pedoman observasi, daftar cek, data asli (mentah), print out hasil 

analisis data dengan komputer, surat-surat penting dalam hubungannya 

dengan kegiatan penelitian. 

 

C. PENUTUP 
  Laporan penelitian merupakan pertanggunjawaban peneliti. Ia harus 

dikemas secara baik, baik dari sudut format, struktur, isi, maupun 

bahasanya. Oleh sebab itu, peneliti haruslah menyiapkan laporan 

penelitian dengan baik. Ia harus menata, menyusun dengan persiapan dan 

pengetahuan yang baik tentang laporan penelitian dan harus dikerjakan 

secara profesional. Laporan penelitian tidak dapat dianggap sebagai karya 

yang dapat dikerjakan sambil lalu. Peneliti harus benar-benar 

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya benar-benar 

maksimal. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BAB V  
PENUTUP 

 
Penelitian pendidikan ternyata belum mampu mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi guru di dalam kelas. Ia dilakukan oleh orang di luar 

dunia pendidikan yang tidak menghayati masalah pendidikan dan 

penyebaran basil penelitian pendidikan memakan waktu yang lama untuk 

sampai pada guru. Oleh sebab itu, PTK merupakan alternatif yang sangat 

tepat untuk menggantikan posisi penelitian formal atau penelitian kelas 

yang selama ini banyak dikerjakan untuk dapat meningkatkan praksis 

pembelajaran dari dalam dengan cara kolaboratif dan reflektif. 

PTK adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki praksis 

pembelajaran dengan memanfaatkan pengahayatan guru akan masalah 

pendidikan dengan cara kotaboratif dan reflektif Penelitian kelas dibatasi 

sebagai penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional.  

PTK bercirikan perbaikan praksis pembelajaran dari dalam, 

kolaboratif, dan reflektif PTK mempunyai manfaat untuk inovasi 

pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, dan 

peningkatan profesionalitas guru. 

PTK berbeda dengan penelitian formal dalam berbagai cara sebagai 

berikut. PTK itu metodologinya longgar, instrumentasinya dan analisisnya 

tidak harus ketat seperti pada penelitian formal. PTK  mengembangkan 

praksis pembelajaran sedangkan penelitian formal verifikasi dan 

menemukan pengetahuan yang akan digeneralisasikan. PTK  dikerjakan 

oleh orang dalam (baca guru) sedangkan penelitian formal dikerjakan oleh 

orang luar yang tidak menghayati masalah di kelas secara mendalam. 

Sampel PTK khusus sedangkan penelitian formal represertatif 
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PTK dilaksanakan dengan prosedur berdaur, yakni perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi; begitu seterusnya sampai penelitian 

itu dirasakan sudah dapat memperbaiki praksis pembelajaran. 

Masalah PTK  adalah masalah yang memang benar-benar 

dirasakan oleh guru dan bukan masalah yang diturunkan dari atasan atau 

dan pihak dosen. Dengan masalahnya itu guru berupaya untuk mencoba 

mencari pemecahan masalah dengan menetapkan hipotesis tindakan yang 

dikajinya dan berbagai teori, basil penelitian, serta pengalaman 

mengajarnya. Tahap selanjutnya guru dengan berkolaborasi bersama 

teman sejawat, dosen, atau kepala sekolah/birokrat pendidikan yang lain 

membuat rencana tindakan yang dipersiapkan secara matang dan 

melaksanakannya di dalam kelas. Pada saat pelaksanaan itu guru 

mengadakan observasi yang berupa nontes, yakni pengamatan, 

wawancara, dan sebagainya serta dengan tes untuk melihat kemajuan 

praksis pembelajaran siswa. Hasilnya kemudian direfleksi oleh guru 

dibantu oleh teman kolaborasinya. Jika hasilnya belum baik, maka guru 

barus siap mengadakan revisi terhadap tindakan yang dilakukan dan 

menetapkan tindakan baru yang kemudian akan dilaksanakan dan 

diobservasi dan direfleksi. Begitu seterusnya, dan terjadilah daur PTK . 
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 9-3 Penulisan Karya Ilmiah 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 

 

 

 



 9-4 Penulisan Karya Ilmiah 

B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 
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eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 
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d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 
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Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

 

 



 9-20 Penulisan Karya Ilmiah 

b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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