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Cultural literacy is a term coined by an American educator and 

academic literary critic. E. D. Hirsch, which refers to the ability to understand and 

participate fluently in a given culture.Culture refers to the way we understand 

ourselves as individuals and as members of society, including stories, religion, media, 

rituals, and even language itself. 

Media literacy is defined as the ability to access, communicate, interpret, and 

evaluate messages or texts across a range of digitally mediated forms. Media-literate 

individuals can well identify how, why and for what reasons messages or texts are 

constructed. Youth around the globe are devoting their most of the time disseminating 

their thoughts and ideas by creating blogs, chat forums, social media, videos and video 

games. Media literacy education entails teaching people “to decode, analyze, evaluate 

and produce communication in a variety of forms” (Aufderheide  & Firestone, 1993; 

Carnegie Council, 1995). It is a very broad term which has its own indices including 

speaking, listening, reading, writing, getting access to the modern technologies, critical 

analysis of any viewpoint, and ability to make our own messages with various range 

of technologies namely cameras and computers. Media literacy is not a new term 

which can be only linked with televisions or computers but it is literacy for the 

information age.  

Media shapes individually lived experiences, cultures, and societies. Cultural 

and corporate norms, values, ideologies, and practices are mediated by modern day 

modes of storytelling from movies, videogames, television, music, and the Internet. A 

strong democracy relies on an educated and literate citizenry. Scholars of new media 

consider media literacy as a vital ability for a democratic citizenry and socially just 

world. 
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The relationship between media, ICTs, and young people has evolved over 

time and across disciplines. The first wave of research in the 1960s and 1970s was 

primarily concerned with investigating the ideological messages embedded in print 

and digital texts. The second wave of research, in the 1980s, shifted the focus to the 

reader or the audience of texts. In 1982 the UNESCO Grünwald Declaration 

established media literacy as a global concern. It called for educational and political 

systems to promote the development of a critical understanding of communication and 

information technologies for all citizens, specifically in relation to images, words, and 

sounds. The third wave, in the 1990s, highlighted the ways in which audiences 

negotiate the meaning of various texts in relation to their social locations—for 

example, their social class, gender, ethnicity, and sexuality—and social and cultural 

contexts.  

The rise of the Internet in the 1990s catalyzed debates regarding how to use 

digital technology for learning and education. Since 2000, governmental, educational, 

and institutional support for media literacy has continued to grow, as has the everyday 

use of ICTs for communication, corporate and domestic labor, education, and 

entertainment. New media literacy highlights, among other things, the convergence of 

media ownership and the privatization and commercialization of media over time. 

Media literacy builds on a foundation of critical thinking and includes the 

ability to access, communicate, interpret, evaluate, create, reflect on, and interact with 

digitally mediated texts. Interdisciplinary research has contributed literature that 

examines the relationships between media literacy and cultural practices, public health 

and well-being, norms and values of our society, and education and work 

opportunities.  

In this discourse of building media literacy, there were few findings which I 

came through namely,mass media is the key factor which influences both society and 

the individuals. 

Within both academic and policy discourses, the concept of media literacy is 

being extended from its traditional focus on print and audiovisual media to encompass 

the internet and other new media. This influence is perceived to be subtle and 
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individuals who are passive consumers are more susceptible to media influence. Goal 

of media literacy is to enable individuals to become aware of the role and impact that 

media has on their lives and to empower them to use media as a tool through which 

they can achieve their own goals. Media literacy is learned and develops over time and 

to increase media literacy individuals must be engaged in active knowledge 

construction and skill development 

 

Building Culture Literacy through Social Media 

Every person is accountable to what he does. We must be accountable for our 

every commission and omission. As an individual and a part of socially and culturally 

informed community, it is our due responsibility to prevent the spread of any false 

information or hoaxes and this can be only done if we as a community try to build a 

culture of social media literacy. The same message was also conveyed by a very 

famous Indonesian Mass Communication Expert Drs. Suko Widodo. He further added 

that the culture of media literacy can only be built by making a habit to always check 

and recheck any information before disseminating it over the social media and internet. 

Spread of false news and hate speech is the impact of the rapid development of 

information and the increasing technology over the past few years. And it is due to the 

development of this information which has led to the emergence of a new public space 

known as social media. This new public space is very different from our real public 

space because people can express and disseminate their ideas through social media, 

thoughts and feelings without having a one to one interaction. But we must pay 

attention to our ethics as well. We must filter the information content properly before 

sharing it on any social media. 

There can be many factors which results in the spread of false information. The 

first is of course the technological advancement of media which allows internet users 

to add their own thoughts or edit the previously posted texts over the social media. 

Secondly, the other factor is the rapid growth of internet users who are increasing over 

the time. A report provided by the Indonesian Internet Network Provider Association 

(APJII) in 2016 says that there is 132.7 million of Indonesian population who is 
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connected to the internet. We can’t get the proper feedback in the mainstream media 

as there is no space for conflicts. Most of the interactions these days are done through 

social media. Today’s social media platforms offer brands and businesses the 

opportunity to engage with billions of people. It is this social media which increases 

the number of viewers and audiences in this online virtual world for brands, 

advertisers, organizations, individuals and new start-up businesses. 
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TOP 20 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF 
INTERNET USERS - JUNE 30, 2017 

 

# Country or 
Region 

Population, 
2017 Est. 

Internet Users 
30 June 2017 

Internet 
Penetration 

Growth 
(*) 

2000 - 
2017 

Facebook 
30 June 2017 

1 China  1,388,232,693 738,539,792 53.2 % 3,182.4 
% 1,800,000 

2 India  1,342,512,706 462,124,989 34.4 % 9,142.5 
% 241,000,000 

3 United 
States  

326,474,013 286,942,362 87.9 % 200.9 % 240,000,000 

4 Brazil 211,243,220 139,111,185 65.9 % 2,682.2 
% 139,000,000 

5 Indonesia  263,510,146 132,700,000 50.4 % 6,535.0 
% 126,000,000 

6 Japan 126,045,211 118,453,595 94.0 % 151.6 % 26,000,000 

7 Russia 143,375,006 109,552,842 76.4 % 3,434.0 
% 12,000,000 

8 Nigeria 191,835,936 91,598,757 47.7 % 45,699.4 
% 16,000,000 

9 Mexico 130,222,815 85,000,000 65.3 % 3,033.8 
% 85,000,000 

10 Bangladesh  164,827,718 73,347,000 44.5 % 73,247.0 
% 21,000,000 

11 Germany 80,636,124 72,290,285 89.6 % 201.2 % 31,000,000 

12 Vietnam  95,414,640 64,000,000 67.1 % 31,900.0 
% 64,000,000 

13 United 
Kingdom  

65,511,098 62,091,419 94.8 % 303.2 % 44,000,000 

14 Philippines  103,796,832 57,607,242 55.5 % 2,780.4 
% 69,000,000 
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Table 1: TOP 20 COUNTRIES WITH 

THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS 

 

Social Media Literacy in Indonesia  
There is no doubt in the fact that social media and internet have become a 

means of communication for most people on a daily basis, be it a communication 

across the globe or to promote any event, advertising or business. 

According to a recent report entitled “Digital in 2017 Growth Overview”, 

Indonesia is the fastest growing country in relation to the number of internet users 

today compared to 2016. Indonesia is almost 3 times over the global average with a 

51% growth year-on-year.  

The average time an Indonesian spends on social media a day is 3 hours and 

16 minutes, with the Philippines spending the most at 4 hours and 17 minutes.  

The usage of internet continues to grow all over the world, with global users up 8% 

15 Thailand  68,297,547 57,000,000 83.5 % 2,378.3 
% 57,000,000 

16 Iran  80,945,718 56,700,000 70.0 % 22,580.0 
% 17,200,000 

17 France  64,938,716 56,367,330 86.8 % 563.1 % 33,000,000 

18 Turkey 80,417,526 56,000,000 69.6 % 2,700.0 
% 56,000,000 

19 Italy 59,797,978 51,836,798 86.7 % 292.7 % 30,000,000 

20 Korea, 
South  

50,704,971 47,013,649 92.7 % 146.9 % 17,000,000 

TOP 20 
Countries 5,038,740,614 2,818,277,245 55.9 % 944.1 % 1,326,000,00

0 

Rest of the World 2,480,288,356 1,067,290,374 43.0 % 1,072.2 
% 653,703,530 

Total World 
Users  

7,519,028,970 3,885,567,619 51.7 % 976.4 % 1,979,703,53
0 

NOTES: (1) Top 20 Internet User Statistics were updated in June 30, 2017. (2) Growth percentage represents the 
increase in the number of Internet users between the years 2000 and 2017. (3) The most recent user information 
comes from data published by Facebook, International Telecommunications Union, official country telecom 
reports, and other trustworthy research sources. (4) Data from this site may be cited, giving the due credit and 
establishing a link back to www.internetworldstats.com. Copyright © 2017, Miniwatts Marketing Group. All 
rightsreservedworldwide. 



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
406 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

year-on-year. Today, more than half of the world’s population is connected to the 

world of internet – more than 3.75 billion people being online today.Report writer 

Simon Kemp said well over 1/3 of the world’s population is now using social media 

every month.  

As for a year-on-year increase in the number of people using social media, 

Indonesia is 4th behind India, United Arab Emirates and Saudi Arabia. 41% of 

Facebook users in Indonesia are daily active users. When compared to cities, Jakarta 

is the 4th city in terms of most active number of Facebook users in the world leaving 

behind Brazil, India, and the United States. 

There are many reasons why social media, often termed as medsos in 

Indonesia, is booming day by day. The most obvious one being the increase in mobile 

internet devices which had doubled in usage over the recent past. Internet and data 

plans are quite cheaper in Indonesia as compared to rest of the countries which also 

gives an unlimited and free access to the people to share their daily activities and 

thoughts on medsos. This is in accordance with the report, which finds that Indonesia 

boasts the third-highest growth in mobile social media use worldwide. 

Digital media literacy is also very important as it has the ability to make people 

assist so as to reach digital competency, to critically and confidently use ICT, and to 

learn and communicate. Several studies have shown that women have been kept in 

seclusion from the governance for many centuries. The main reason why women use 

less digital media is because they less employment, education, and income, which lead 

to less digital media access and use.The lack of access to ICT could reinforce that 

marginalization if women do not master the technology and begin speaking about the 

future of ICT and their place in it. 

Increase in the cases of false information, defamation, fake news and hoaxes 

calls for an urgent need for the training of social media literacy in Indonesia. Apart 

from a number of benefits of being connected over the internet world, social media has 

also brought many negative consequences to the Indonesian society mainly being the 

growing cases of social media abuses and ethical violations. 
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Fig 1: Figure represents the total percentage of internet users in Indonesia based on 

different social media platforms 
 

In the past few years we have seen a lot of cases in Indonesia which clearly 

points out to the fact that social media literacy has become very necessary aspect to be 

instilled into the minds of people so that they can atleast differentiate between the right 

and the wrong. The recent Jakarta gubernatorial elections of 2016 created an 

outrageous uproar over the social media. In fact, the sharing of fake news 

has inflamed ethnic and political tensions among Indonesian social media users. The 

youth of Indonesia are going far behind their own indigenous culture and showing 

solidarity towards brotherhood despite witnessing a series of aggression and violence 

in the Pan-Islamic regions. 

 

Public personalities have also beena direct target of social media in Indonesia 

in the recent past. The most recent one among them involved two famous Stand Up 
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comedians of Indonesia Uus and Ernest Prakasa who were severely criticized after 

they made false accusation against Islamic personalities on their social media accounts. 

Later, Uus apologized over his controversial status by visiting the Indonesian Ulema 

Council (MUI) after he received heated comments from the netizens. The same 

happened with the third winner of Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) in 2011, Ernst 

Prakasa, who accused an indianislamic preacher DrZakirNaik of financing and helping 

ISIS and other terrorist organizations. 

These all cases make us think that this growing negative consequence of social 

media needs a concrete response from the government which had failed to meet the 

expectations of the common people. Unlike other developed countries namely Canada, 

France, UK, Germany and Australia which have integrated social media literacy into 

their national curriculum, the Government of Indonesia does not have any standard 

curriculum on social media literacy. The existing efforts to increase social media 

literacy in Indonesia is still on the same slow pace as before which is limited to 

seminars, road shows and social media campaigns. 

 

 
Fig 2: A Brief Overview of Indonesia in terms of Social Media 

Conclusion 
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It’s very crucial to increase the awareness of social media literacy in the society 

so that everyone who has access to the social media can know the dos and don’ts of 

the information being shared and can use it effectively and wisely. What kind of 

knowledge, attitudes, and skills are essential for being a citizen in a media age? How 

can we create opportunities for young people to develop their interests in democracy? 

What role can the media, teachers, and parents play? These are the crucial questions 

which we need to think upon and being educators of modern age we should help the 

young generations and students to acquire the skills they need to manage in a media-

saturated environment, recognizing that in its broadcast sense, literacy must include 

the ability to skillfully read and write in a wide range of message forms, especially 

considering the dominance of image-based electronic media. 

Media Literacy education could start with the family, followed by educational 

institutions and communities. Parents should also encourage their children in 

explaining their children on how the family access digital media. Indonesia must uplift 

all its educational institutions to integrate their course curriculum so as the education 

for media literacy can be increased among the students. For instance, universities can 

organize a specific class on social media literacy education where students can actively 

participate and share their ideas and thoughts on various activities related to the media 

literacy. This will benefit both students and the teachers to get a proper understanding 

of media literacy so they can become ambassadors of their respective regions thereby 

making a positive impact in their societies. 

Society should improve their media literacy. As far as Indonesia is concerned, 

we should not let Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions 

be used as the hampering reason for people to have freedom of speech. Social media 

literacy is not a child’s play which can be taught only in a two-hour seminar or in 

week-long conferences. The most effective way to realize effective social media 

literacy education is to incorporate it into the national education curriculum of the 

country. If such measure is taken, it will make citizens and youngsters of that country 

to become fully literate in this digital era.Hence, it is high time for the Indonesian 

government towake up and fight for the media literacy by incorporating the social 
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media literacy education into its national curriculum and try to implement it in the 

whole country based on its own norms and values. 

 

Fig 3: Asia-Pacific is driving much of this growth, which internet usage rates high 
and number of active social media users increasing 14% on the year before. 

Source: http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-
strategy/new-global-social-media-research/ 
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Fig 4: Global View showing the Internet Penetration by Region 

Source : https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017 
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ABSTRAK  
Dialog interaktif merupakan komunikasi yang dilakukan guna membahas 
permasalahan maupun isu terkini yang sering dijumpai dalam sebuah acara televisi. 
Salah satu dialog yang sarat akan isu kekinian adalah acara Republik Sentilan Sentilun 
(RSS) yang ditayangkan oleh Metro TV. Acara tersebut menyajikan berbagai 
permasalahan yang dibahas dari berbagai sudut pandang. Penikmat acara RSS secara 
sadar maupun tidak sadar diajak untuk melihat sebuah permasalahan dari berbagai sisi, 
dengan kata lain diajak untuk berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan taraf berpikir anak 
usia SMA yang seharusnya dapat menganalisis segala permasalahan secara lebih 
kompleks. Tayangan RSS menjadi salah satu alternatif bagi siswa SMA untuk 
meningkatkan kemampuan berliterasinya melalui penyimakan acara guna mendukung 
cara untuk dapat berpikir kritis. 
 

Kata kunci: Republik Sentilan-Sentilun, Berpikir Kritis, Literasi.  
  

PENDAHULUAN 

Literasi mulai digalakkan pemerintah di era globalisasi ini untuk menunjang 

peningkatan kemampuan berpikir siswa. Literasi itu sendiri selama ini masih dipahami 

sebagai kegiatan pembacaan dan penulisan. Literasi biasanya dilaksanakan melalui 15 

menit pembacaan terhadap buku di luar pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. 

Padahal, literasi juga mencakup proses komunikasi dalam masyarakat, hubungan 

sosial, yang menyangkut budaya, bahasa  dan pengetahuan.  Dalam kaitannya dengan  

proses komunikasi dalam masyarakat dan hubungan sosial, materi literasi dapat berupa 

audiovisual. Materi yang bersifat audiovisual dapat menarik perhatian siswa dan 

memberikan pengalaman langsung   terhadapnya. 

Materi audiovisual yang digunakan dalam literasi harus berbobot. Hal ini guna 

menunjang kemampuan dan kebutuhan materi yang kritis dan bermartabat. Salah satu 

materi audiovisual yang bisa digunakan  secara konsistensi ialah Republik Sentilan-
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Sentilun yang ditayangkan di Metro TV.  Dialog integratif tersebut menyuguhkan isu-

isu terkini dengan diselingi humor. Hal ini memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan literasi yang menyenangkan tetapi sarat akan sikap kritis yang perlu dimiliki 

siswa. 

Republik Sentilan-Sentilun (RSS) ini sesuai apabila dijadikan materi literasi bagi 

siswa SMA. Hal ini mengingat karakteristik siswa SMA yang  mulai harus berpikir 

kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Muatan yang terdapat dalam RSS biasanya 

membahas mengenai isu politik, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan,dll. RSS 

diharapkan dapat menjadi materi literasi yang tidak membosankan.  Melalui materi 

yang demikian, siswa SMA diharapkan lebih peka dan kritis terhadap gejala-gejala 

sosial yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa hal 

yang dibahas dalam makalah ini. Pertama, mengenai literasi audiovisual. Kedua, 

materi audiovisual Republik Sentilan-Sentilun. Ketiga, RSS sebagai materi literasi 

untuk berpikir kritis bagi siswa SMA. 

 

Literasi Visual 

Deklarasi Praha pada tahun 2003 (dalam Wiedarti, 2016) menyatakan bahwa 

kegiatan literasi tidak hanya identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, 

mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga 

bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan 

budaya. Lebih lanjut Deklarasi Unesco  (Wiedarti, 2016) menyebutkan bahwa literasi 

informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, 

menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, 

menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. 

Kemampuan-kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk 

berpartisipasi dalam  masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia 

menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.  

Komponen literasi menurut Clay terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi 

perpustakan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual (Wiedarti, 2016). 

Salah satu komponen literasi yang sesuai dengan pemaparan ini yaitu literasi visual. 

Wiedarti (2016) menyatakan bahwa literasi visual merupakan pemahaman tingkat 
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lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan 

dan kebutuhan belajar dengan memanfatkan materi visual dan audiovisual secara kritis 

dan bermartabat. Pihak yang berperan aktif dalam literasi ini terdiri atas: pendidikan 

formal, keluarga dan lingkungan sosial. 

Berdasarkan paparan di atas literasi visual merupakan proses komunikasi 

menggunakan materi visual maupun audiovisual  dengan cara kritis. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, materi yang akan digunakan yaitu dialog interaktif Republik 

Sentilan-Sentilun. Literasi lanjutan ini disarankan untuk siswa pada tingkat SMA. Hal 

ini mengingat perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh 

siswa SMA terkait dengan pemikiran kritis.  

 

Karakteristik Siswa SMA 

Karakteristik anak diklasifikasikan menjadi berbagai kelompok. Anak SMA 

memiliki perkembangan emosi yang unik dibandingkan dengan klasifikasi 

perkembangan di tingkat yang lain. Anak SMA ingin terlihat berbeda dengan yang lain 

dan cenderung mulai kritis terhadap segala sesuatu yang menimpanya maupun 

lingkungan sekitarnya. Karakteristik yang demikian perlu dipahami dan disalurkan 

dengan baik. Karakteristik anak SMA terdiri atas lima hal yang disingkat OCEAN 

(Santrock, 2004). 

1. Opennes (keterbukaan terhadap pengalaman): imajinatif atau praktis, tertarik pada 

variasi atau rutinitas dan independen atau mudah menyesuaikan diri. 

2. Counscientiousness (Kehati-hatian): rapi dan tidak rapi, perhatian atau ceroboh dan 

disiplin atau impulsif. 

3. Extraversion (ekstraversi): terbuka secara sosial atau menyendiri, suka bersenang 

atau bersedih,kasih sayang atau sebaliknya. 

4. Agreeableness (kepekaan nurani) : berhati lembut atau kasar, percaya atau curiga 

dan membantu atau tidak kooperatif. 

5. Neuroticism (stabilitas emosional): tenang atau cemas,merasa aman atau tidak 

aman dan puas pada diri atau mengasihani diri sendiri. 
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini, siswa SMA membutuhkan materi literasi 

yang menantang, kritis, dan mengandung pengetahuan sosial. Wiedarti, (2016:36) 

menyebutkan kriteria penerapan literasi pada jenjang SMA terkait dengan proses 

menyimak dan jenis bacaan.  Poin menyimak yaitu menyimak cerita dan melakukan 

analisis kritis terhadap tujuan/pendapat penulis, sementara jenis bacaan yaitu jenis teks 

cetak/visual/digital yang sesuai dengan peruntukan siswa SMA/SMK. Proses 

penyimakan dapat dilakukan dengan penyimakan terhadap dialog interaktif Republik 

Sentilan-Sentilun dengan jenis bacaan berupa materi yang berasal dari audiovisual. 

  

Materi Audiovisual: Republik Sentilan-Sentilun 

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Republik Sentilan-Sentilun. 

Dialog interaktif RSS dapat dimasukkan dalam literasi visual. Hal ini dikarenakan 

literasi visual merupakan literasi yang memanfaatkan materi visual atau audiovisual. 

Selain itu, literasi ini juga merupakan lanjutan dari literasi media dan teknologi. Materi 

RSS merupakan materi yang komunikatif dilihat dari segi bahasa, yang didukung baik 

dari komunikasi verbal maupun non-verbal. Sejalan dengan hal itu, Melati (2014) 

menyatakan bahwa bahasa non-verbal dalam RSS memiliki fungsi informasional, 

ekspresif, direktif,dan phatik. Bahasa ini digunakan untuk menegaskan dan 

melengkapi bahasa verbal (agar bahasa verbal lebih optimal). 

Selain dari segi bahasa yang komunikatif, RSS memungkinkan menjadi materi 

literasi yang sarat akan kritik. Wiedarti (2017) menjelaskan bahwa ekosistem SMA 

yang literat adalah yang memungkinkan pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, 

berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan. Pemahaman 

tersebut memberikan gambarang bahwa RSS memenuhi persyaratan untuk dijadikan 

sebagai materi pengembangan sikap kritis, perilaku sosial dan cinta kepada 

pengetahuan. Hal ini dapat dikaitkan karena dalam RSS banyak menyinggung 

persoalan-persoalan sosial, kenegaraan, dan pengetahuan. Lebih jauh Wiedarti (2017) 

mengungkapkan bahwa peta kompetensi literasi jenjang SMA pada poin berpikir kritis 

ialah menganalisis stereotip/ ideologi dalam media.  

 

Kemampuan Berpikir Kritis 
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Kemampuan berpikir kritis (KBK) adalah berpikir  yang  masuk  akal,  reflektif,  

dan fokus   pada   apa   yang   diyakini. Berpikir kritis merupakan suatu proses 

penggunaan kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk 

membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau 

dilakukan (Ennis, 2011). Berpikir kritis sebagai sebuah “proses aktif” dan “cara 

berpikir secara teratur atau sistematis” untuk memahami informasi secara mendalam, 

sehingga membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau 

pendapat yang disampaikan. 

Pemikir kritis mengevaluasi pemikiran yang tersirat dari  materi yang didengar 

dan dibaca, dan meneliti proses berpikir diri sendiri saat menulis, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, atau mengembangkan sebuah proyek. Hendra  (2013) 

menyatakan bahwa pemikir kritis secara sistematis menganalisis sebuah informasi 

menggunakan pendekatan yang terorganisir berdasarkan logika untuk menguji kendala 

dari sebuah informasi, tidak hanya menerima begitu saja cara mengajarkan sesuatu 

hanya karena selama ini begitu cara mengerjakannya dan tidak menganggap suatu 

pernyataan benar hanya karena orang lain membenarkannya.  

Menurut Desmita (2009) beberapa karakteristik  yang diperlukan  dalam 

pemikiran kritis atau membuat pertimbangan, yaitu: (1) Kemampuan untuk menarik 

kesimpulan dari pengamatan; (2) Kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, (3) 

Kemampaun untuk berpikir secara deduktif, (4) Kemampuan untuk membuat 

interpretasi yang logis; dan (5) Kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana 

yang lemah dan yang kuat. 

Selain itu menurut Fisher (2008) terdapat enam karakteristik berpikir kritis yang 

terdiri atas: (1) mengidentifikasi masalah; (2) mengumpulkan berbagai informasi yang 

relevan; (3) menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah; (3) membuat 

kesimpulan: (5) mengungkapkan pendapat dan; (6) mengevaluasi argumen. 

Sejalan dengan itu, Garnison, dkk  (2001) membagi empat keterampilan berpikir 

kritis, yaitu: (1) Trigger event (cepat tanggap terhadap peristiwa); (2)  Exploration  

(eksplorasi),  memikirkan ide personal dan sosial dalam rangka membuat persiapan 

keputusan; (3) Integration (integrasi), yaitu mengkonstruksi maksud/arti dari gagasan, 

dan mengintegrasikan informasi relevan yang telah ditetapkan pada tahap 
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sebelumnya,; dan (4) Resolution (mengusulkan), yaitu mengusulkan solusi secara 

hipotetis, atau menerapkan solusi secara langsung kepada isu, dilema, atau masalah 

serta menguji gagasan dan hipotesis. 

Perkins, Jay, dan Tishman (Suriadi, 2006) mengajukan konsep disposisi 

berpikir kritis yang disebut konsep berpikir kritis tigaan (triadic disposition). Ketiga 

unsur disposisi tigaan berpikir kritis tersebut adalah kepekaan (sensiti- vitas), 

kecenderungan (inklinasi), dan kemampuan. Kepekaan adalah ketajaman perhatian 

seseorang pada kesempatan untuk berpikir kritis. Kecenderungan adalah dorongan 

yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu untuk 

menggunakan berpikir kritis. Sedangkan kemampuan adalah keterampilan- 

keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berpikir kritis. 

Materi audiovisual dialog interaktif  Republik Sentilan-Sentilan disediakan 

untuk siswa SMA guna menunjang kemampuan berpikir kritisnya. Tuturan-tuturan 

dan permasalahan yang ada di RSS  diharapkan dapat menjadi sebuah materi literasi 

yang berbobot tetapi tetap dikemas menarik (karena kehumorannya). Penyimakan 

terhadap RSS dengan cara berpikir kritis tidak hanya sekadar menyetujui semua 

paparan yang ada dalam dialog interaktif, melainkan juga memberikan 

tanggapan/feedback analisis.  

 

Simpulan 

Dialog interaktif Republik Sentilan-Sentilun merupakan percakapan humor 

terkait dengan isu-isu sosial yang ada di Indonesia. RSS relevan dengan perkembangan 

karakteristik siswa SMA. Materi audiovisual dialog interaktif  RSS disarankan untuk 

siswa SMA guna menunjang kemampuan berpikir kritisnya. Penyimakan terhadap 

RSS dengan cara berpikir kritis tidak hanya sekadar menyetujui semua paparan yang 

ada dalam dialog interaktif, melainkan juga memberikan tanggapan/feedback analisis. 
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ABSTRAK  
Kurikulum 2013 menempatkan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai penghela 
ilmu pengetahuan. Prinsip tersebut dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia digunakan 
sebagai instrumen untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan belajar bahasa sebagai 
sebuah pengetahuan. Dalam Kurikulum 2013 guru juga  diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan Higher Order of Thinking Skills (HOTS) peserta didik, tak 
terkecuali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai penghela 
ilmu pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki andil besar dalam upaya 
pengoptimalan HOTS tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui 
integrasi literasi media dalam pembelajaran. Melalui kemampuan memahami, 
menganalisis dan mendekonstruksi pencitraan dan berita yang disampaikan oleh 
media, diharapkan akan memicu daya nalar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
(HOTS) pada peserta didik. Integrasi literasi media dalam pembelajaran juga sekaligus 
dapat digunakan sebagai sarana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebab peserta 
didik akan mendapatkan pemahaman karakter secara langsung berdasarkan situasi 
yang ada di sekelilingnya.  
 
Kata kunci: kurikulum 2013, higher order of thinking skills (hots), penguatan 

pendidikan karakter (ppk) 
 
 

PENDAHULUAN 

Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan 

program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks 

GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara 

cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, 

dan/atau berbicara (Kemdikbud, 2016). Berdasarkan paparan dalam buku Panduan 

Gerakan Literasi Sekolah, uji literasi membaca dilakukan dengan mengukur aspek 

memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. 
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Latar belakang diadakannya GLS salah satunya dikarenakan dalam hasil uji PISA 

tahun 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan 

skor 396 (skor rata-rata OECD 496). Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

literasi peserta didik Indonesia, khususnya dalam hal memahami bacaan, tergolong 

rendah. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meningkatkan budaya literasi peserta 

didik melalui implementasi program terstuktur di sekolah yang diwujudkan dalam 

GLS. 

GLS tidak sekadar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta 

didik,  tetapi GLS juga merupakan program yang berkorelasi dengan upaya 

penumbuhan budi pekerti siswa melalui berbagai bahan bacaan. Dalam Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2015, pada poin Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara 

Utuh, terdapat paparan bahwa sekolah hendaknya memfasilitasi potensi peserta didik 

secara optimal agar peserta didik bisa menemukenali dan mengembangkan potensinya, 

salah satunya yaitu dengan menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk 

membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).  

Akan tetapi, pelaksanaan program GLS tersebut belum diimbangi dengan 

pengetahuan menyeluruh pada guru dan pihak terkait ihwal hakikat literasi dan jenis 

literasi. Di sekolah, implementasi GLS masih sebatas dipahami sebagai kegiatan 

membaca buku. Padahal, literasi adalah kegiatan kompleks yang mendayagunakan 

seluruh praktik-praktik situasi, sosial, historis, dan kultural untuk menginterpretasikan 

suatu informasi secara menyeluruh. Pengertian literasi tersebut dipaparkan oleh Kern 

(2000) sebagai berikut.  

Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturallysituated practices of 

creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness 

of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, 

the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, 

literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse 

communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on 

knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural 

knowledge.  
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Selaras dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi menuntut 

kemampuan interpretasi dengan melibatkan seluruh unsur kemampuan dengan 

menyesuaikan situasi dan kondisi sosial yang dinamis. Seiring perkembangan abad 21, 

kemampuan literasi yang mumpuni sangat diperlukan. UNESCO merilis enam 

kategori literasi yang diperlukan dalam abad 21, yaitu (a) basic literacy, (b) computer 

literacy, (c) media literacy, (d) distance learning / e-learning, (e) cultural literacy, dan 

(f) information literacy. Berdasarkan enam kategori literasi tersebut diketahui bahwa 

literasi tidak sebatas pada kemampuan membaca dan menulis dasar. Oleh karena itu, 

literasi dapat pula digunakan sebagai sarana peningkatan Higher Order of Thinking 

Skills (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Hal tersebut 

selaras dengan dengan pemberlakukan Kurikulum 2013 revisi 2016 yang menuntut 

pengembangan kemampuan soft skill peserta didik secara lebih optimal.  

Salah satu kategori literasi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah literasi 

media. Pengintegrasian literasi media dilatarbelakangi bahwa peserta didik SMP dan 

SMA dipandang telah mengetahui dan sering menggunakan berbagai media, baik 

cetak, elektronik, maupun dalam jaringan (online). Dengan bekal literasi media yang 

baik, peserta didik diarahkan untuk dapat menyaring informasi dari media dan 

sebaliknya mampu menggunakan media jenis apapun dengan bijak. Melalui 

kemampuan memahami, menganalisis dan mendekonstruksi pencitraan dan berita 

yang disampaikan oleh media, diharapkan akan memicu daya nalar dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada peserta didik. 

 

PEMBAHASAN 

Integrasi Literasi Media sebagai Sarana Peningkatan Higher Order of Thinking 

Skills (HOTS) 

Higher Order of Thinking Skills (HOTS) adalah kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang menuntut daya pikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir 

kreatif. Pada Kurikulum 2013, melalui peningkatan HOTS peserta didik diharapkan 

mampu mengenalisis, memprediksi, mendesain, dan memperkirakan sutau 

permasalahan atau obyek dengan baik. Kurikulum 2013 mengacu pada teori taksonomi 
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pengetahuan oleh Bloom dengan revisi Anderson dan Krathwohl.  Dalam Modul 

Penyusunan Soal HOTS yang diterbitkan oleh Kemdikbud (2017:3) diuraikan bahwa 

dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah 

disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan: 

mengetahui (knowing-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan (aplying-

C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi 

(creating-C6). Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah 

menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi 

(creating-C6). 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik perlu 

dipancing dengan pemberian stimulus yang memadai. Stimulus tersebut digunakan 

sebagai pemantik dan arahan bagi analisis soal HOTS. Stimulus yang digunakan 

hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, kontekstual, faktual, dan 

mampu menarik minat peserta didik. Alternatif stimulus yang dapat digunakan adalah 

dengan memanfaatkan integrasi literasi media. Melalui literasi media, berbagai jenis 

media dapat digunakan secara maksimal. Hal ini sekaligus sebagai upaya 

mendekonstruksi informasi yang terdapat dalam media tersebut. Kemampuan siswa 

dalam menganalisis, menginterpretasi, dan mendekonstruksi informasi yang ada 

dalam media menjadi tolok ukur kemampuan berpikir tingkat tinggi sekaligus tingkat 

literasi peserta didik tersebut. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan individu dalam 

mempertimbangkan dan memutuskan suatu hal untuk menyikapi suatu permasalahan 

yang meliputi proses interpretasi hingga mengevaluasi dan menyimpulkan suatu 

gagasan untuk memecahkan suatu permasalahan (Marfu’i. 2016). Adapun literasi 

media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan 

mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya (Hobbs dalam Judhita, 2013). 

Selaras dengan teori tersebut, Jolls (2012:14) memaparkan “Formal education in 

media literacy, not just censorship or control, is an avenue to help young people 

understand their choices and to help question the values represented through the 

media”. Uraian tersebut dapat dimaknai bahwa dalam menyikapi literasi media, 

pendidikan formal tidak hanya sebatas melakukan penyensoran atau kontrol, akan 
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tetapi hendaknya membantu peserta didik dalam memahami pilihan mereka dan untuk 

membantu mempertanyakan nilai-nilai yang diwakili melalui media yang telah mereka 

lihat. Oleh karena itu, pengintegrasian literasi media dalam pembelajaran menjadi 

alternatif model pembelajaran yang tepat.  

 Anderson & Krathwohl (dalam Kemdikbud, 2017:7) mengklasifikasikan 

dimensi proses berpikir HOTS sebagai berikut. 

  

Tabel 1. Dimensi Proses Berpikir HOTS  

Dimensi Aktivitas/ Proses 

 

Mengkreasi  
1. Mengkreasi ide/gagasan sendiri.  

2. Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, 

mengembangkan, menulis, memformulasikan.  

Mengevaluasi  1. Mengambil keputusan sendiri.  

2. Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, 

memutuskan, memilih, mendukung.  

Menganalisis  1. Menspesifikasi aspek-aspek/elemen.  

2. Kata kerja: membandingkan, memeriksa, , 

mengkritisi, menguji.  

  

 

Berdasarkan tabel di atas, integrasi literasi media juga menyesuikan dengan 

dimensi proses berpikir tersebut. Alternatif pengintegrasian literasi media dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Literasi 

media digunakan sebagai media pembelajaran yang disajikan pada tahap pemodelan 

untuk membangun konteks. Berikut adalah contoh kasus  yang dapat digunakan 

sebagai sarana literasi media dan pemodelan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Menengah Atas.  
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Tabel 2. Integrasi Literasi Media untuk Peningkatan HOTS  

Materi Literasi Media sebagai Pemodelan 

 

Teks Eksplanasi 
1. Pemberitaan (cetak dan televisi) terkait bencana 

kabut asap yang terjadi di Indonesia 

2. Foto dan berita terkait peredaran obat PCC yang 

sedang marak.  

Teks Prosedur 1. Prosedur tilang online dengan CCTV. 

2. Prosedur mendaftar BPJS secara online.   

3. Prosedur membuat SIM. 

Karya Ilmiah 1. Pemberitaan (cetak dan video) produk-produk 

luaran karya ilmiah yang mengikuti lomba 

karya ilmiah remaja LIPI. 

2. Pemberitaan (cetak dan televisi) tentang 

penemuan listrik pada pohon kedondong 

Cerpen 3. Film-film pendek yang dipublikasikan oleh 

Kemdikbud dan pihak terkait 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

Gambar 1. Pemanfaatan Berbagai Jenis Media Massa dalam Integrasi Literasi 

Media pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 
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Pada dasarnya, integrasi literasi media dilakukan dengan cara menggunakan 

informasi apapun yang terdapat di berbagai media sebagai pemodelan dan membangun 

konteks di setiap materi pembelajaran yang diajarkan. Melalui pemodelan tersebut, 

peserta didik diarahkan untuk sampai pada tahap kreasi, evaluasi, dan analisis. 

Berdasarkan Centre For Media Literacy (dalam Latifah, 2014) upaya untuk literasi media 

bagi khalayak adalah untuk mengevaluasi dan berpikir kritis terhadap konten media 

massa, yang mencakupi hal: (1) kemampuan mengkritik media, (2) kemampuan 

memproduksi media, (3) kemampuan mengajarkan sistem pembuatan media, (4) 

kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media, (5) kemampuan mengeksplorasi 

berbagai posisi, dan (6) kemampuan berpikir kritis atas isi media.  

Oleh karena itu, selain dapat digunakan sebagai media pembelajaran, integrasi 

literasi media dapat meningkatkan daya pikir kritis peserta didik. Melalui tingkatan 

evaluasi dan analisis, peserta didik juga dituntun untuk menginterpretasi makna yang 

terdapat dalam media sehingga mampu menentukan apakah informasi yang disampaikan 

oleh media tersebut benar atau justru mengada-ada (hoax).  Peserta didik diarahkan untuk 

memahami bagaimana sebuah bahasa dapat diolah sedemikian rupa untuk menyampaikan 

informasi dengan sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut selaras dengan paparan 

Assidik (2016) bahwa bahasa tidak lagi dilihat semata-mata mencerminkan realitas dan 

opini seorang, tetapi bisa menjadi sebagai pusat untuk menciptakan realitas. Opini 

yang timbul akibat pengemasan wacana dalam bentuk berita maupun artikel 

membuktikan bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Dengan 

demikian, peserta didik dibiasakan untuk melek media dan mampu menelaah setiap isi 

informasi dalam sumber media apapun dengan baik.  

 

Literasi Media dan Peranannya dalam Penguatan Pendidikan Karakter  

 

Pendidikan karakter adalah suatu proses internalisasi sifat-sifat utama dalam 

suatu masyarakat yang ke dalam diri peserta didik sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia dewasa sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

setempat (Mustakim, 2011:29). Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah dilakukan 
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melalui internalisasi dan harmoniasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir 

(literasi) dan olah raga (kinestetik).  

Menurut Lickona (2013:6) pintar  dan baik tidaklah sama. Oleh karena itu, 

diperlukan pendidikan karakter yang disertai dengan pendidikan intelektual, lesusilaan 

dan literasi, serta budi pekerti, dan pengetahuan. Perwujudan pendidikan karakter 

dikuatkan oleh Kemdikbud melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

yang merupakan fondasi dan ruh utama pendidikan di Indonesia. Karakter utama yang 

wajib dikembangkan dalam program PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan integritas. Pelaksanaan PPK disarankan untuk diintegrasikan dalam setiap 

pembelajaran dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, literasi media 

yang diintegrasikan dalam pembelajaran menjadi pilihan tepat sebagai sarana 

Penguatan Pendidikan Karakter pada peserta didik.  

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mampu meretas batas, 

peserta didik dapat memperoleh informasi apapun hanya mengandalkan pencarian 

informasi dari media dalam jaringan (online). Berdasarkan data hasil survei tahun 2016 

yang diungkap oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), total 

pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta pengguna. Artinya, 

pengguna internet di Indonesia mencapai 51,8% dari keseluruhan penduduk Indonesia. 

Tren literasi media dan literasi digital tersebut membawa dampak baik dan buruk. 

Keterbukaan informasi dan kecepatan penyebaran berita dihadapkan pada validitas 

kebenaran berita yang sangat rentan.  

Selaras dengan hal tersebut, melalui literasi media dan peningkatan HOTS, 

peserta didik dibekali daya kritis untuk dapat mengevaluasi dan menganalisis 

kebenaran berita. Dengan tingkat pemahaman literasi media yang baik, peserta didik 

diharapkan mampu mendekonstruksi makna dalam setiap informasi maupun tayangan 

yang ada di berbagai media massa dan mengambil amanah dan karakter baik yang 

terdapat dalam media tersebut.  

 

SIMPULAN 

Melalui integrasi literasi media dalam pembelajaran, diharapkan pengetahuan 

peserta didik ihwal media massa tidak sebatas pada jenis, kategori, dan fungsi media. 
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Namun, peserta didik dapat memahami, mengevaluasi, menganalisis dan 

mendekonstruksi pencitraan dan berita yang disampaikan oleh media. Dengan 

demikian, peserta didik dapat menyelami amanah yang disampaikan dan menangkal 

pengaruh negatif dari media. Selaras dengan kemampuan tersebut,  literasi media yang 

diintegrasikan secara kontinyu dalam pembelajaran akan memicu daya nalar dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi  atau Higher Order of Thinking Skills (HOTS) 

peserta didik.  
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ABSTRAK  
Novel karya Habiburrahman El Shirazy Ketika Cinta Bertasbihmerupakan dwilogi 
yang telah ditonton jutaan pembacanya. Novel ini adalah dwilogi pembangun jiwa 
yang memuat nilai-nilai agama dan moral. Tujuan penelitian ini meliputi 3 hal: (1) 
mengiskripsikan tokoh dari sudut pandang feminisme. (2) mendiskripsikan 
kesantunan tutur tokoh mahasiswi muslimah Anna Althafunnisa. (3) mengidentifikasi 
pembelaan diritokoh dari diskriminasi laki-laki. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan pragmatik, dengan mempelajari strategi-strategi yang 
digunakan penutur dalam mengomunikasikan maksud pertuturannya. Pendekatan 
lainya dengan menggunakan pendekatan aspek moral dan sisi religi. Metode analisis 
yang dipakai adalah metode analisis konteks yakni analisis yang mendasarkan, 
meperhitungkan, dan mengkaitkan bahasa dengan konteks penggunaannya. Simpulan 
penelitian ini mencakup 2 hal. Pertama kesantunan tindak tutur tokoh Anna 
Althafunnisa atas tindak tutur yang terbagi dalam kelompok-kelompok tindak 
perlokusi.Kedua nilai dan pesan moral yang tergambar pada tokoh.  
Kata kunci: Feminisme, analisis feminisme, analisis tokoh, analisis novel. 
 

ABSTRACT 
 Novel by Habiburrahman El Shirazy, “Ketika Cinta Bertasbih” is a dwilogy that has 
been watched by millions of readers. This novel is a soul-building dwilogy that 
contains religious and moral values. The purposes of this study are: (1) to describe 
character from feminism point of view. (2) to describe Anna Althafunnisa’s 
politeness. (3) to identify the character’s self defense from discrimination. The study 
approach used is pragmatic approach. It is used by the speaker in communicating the 
intentions of her speech. Another approach are the moral and religious aspects. The 
analytical method used is context analysis method. The context analysis method is an 
analysis that underlying analysis, taking into account, and linking the language with 
the context of its use. The conclusions of this study cover 2 things. The first is the 
politeness of speech on Anna Althafunnisa that are divided into groups of perlocution 
acts. The second is values and moral messages which are depicted on the characters. 
Key words: Feminism, feminism analysis, character analysis, novel analysis 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra Habiburrahman  yang dewasa ini mengangkat tema agama yang 

dinarasikan dengan tokoh dan alur cerita yang sulit ditebak. Novel “Ketika Cinta 

Bertasbih” adalah dwilogi yang menceritakan kisah ikhtiar mahasiswa belajar, 

bekerja keras, dan tanggungjawab. Karakter tokoh diceritakan berlatar pada dunia 

mahasiswa, berisi motivasi dan membangun karakter dengan tutur bahasa yang indah 

dan halus. Tokoh utama wanita muslimah Anna Altahfunnisa, mahasiswa S2 Al-

Azhar dari Indonesia digambarkan shalihah, cantik dan cerdas bahkan menjadi 

mahasiswi terbaik.  

Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum perempuan 

untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan 

direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi, 

maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2006: 164).Lebih khusus lagi, 

Ratna juga berpendapat bahwa Feminisme, disamping sebagai gerakan kultural juga 

dianggap sebagai salah satu teori sastra. Teori-teori feminis, sebagai alat kaum 

perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, erat berkaitan dengan konflik ras, 

khususnya konflik gender. Artinya antara konflik kelas dengan feminisme memiliki 

asumsi-asumsi yang sejajar, mendekonstruksi sistem dominasi dan hegemoni, 

pertentangan antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang dianggap lebih 

kuat (Ratna, 2006: 168). Novel karya Habiburrahman El Shirazy dalam novel-novel 

bertemakan religinya, cenderung memerankan wanita yang taat pada sang laki-laki, 

baik ayah atau suaminya. Objek feminisme tokoh ini akan lebih mengkhusus pada 

bagaimana perempuan lebih patuh pada walinya, namun tetap tidak terkurung pada 

dominasi laki-laki.Dalam novel ini pengarang menyajikan tokoh perempuan 

muslimah Anna Althafunnisa sosok terdidik, namun tetap saja setelah menikah 

keterbatasan ruang gerak perempuan sebatan uruasan rumah. 

Kajian ini menganalisis bagaimana kesantunan tokoh Anna Althafunnisa 

mengungkapkan hak-haknya dengan bahasa yang halus, intelektual, namun tetap 

berdasar pada dalil-dalil kitab yang telah ia kuasai semasa kuliah di Al-Ahzar, Cairo.  

Anna Althafunnisa membentengi dirinya agar tidak terampas dan merasa diberontak 
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oleh laki-laki sebelum memutuskan untuk dinikahi.Feminisme khususnya dengan 

segala permasalahan mengenai wanita, pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi. 

Kaum wanita menuntut persamaan hak dengan laki- laki, seperti halnya pekerjaan 

wanita yang selalu dikaitkan dengan memelihara, sedangkan laki-laki dikaitkan 

dengan bekerja. Feminisme yang sekarang cenderung digambarkan sebagai bentuk 

pemberontakan kepada kaum laki- laki. Upaya melawan pranata sosial sebagai 

institusi rumah tangga untuk perkawinan maupun upaya wanita untuk mengakhiri 

kodratnya. Hal tersebut merupakan anggapan yang salah karena feminisme 

merupakan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi wanita (Fakih, 2008: 

78-79). 

Sampai saat ini masih banyak kaum perempuan yang belum biasa menikmati 

pendidikan sepenuhnya. Masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak 

perempuan tidak perlu mendapat pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya 

mereka hanya akan ke dapur juga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat 

terdapat anggapan bahwa tugas utama perempuan adalah ranah domestik, yaitu tugas 

kerumahtanggaan. Adapun laki-laki akan berperan di ranah publik sehingga mereka 

diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada anak perempuan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat pandangan yang bersifat 

androsentris, sudut pandang dari perspektif laki-laki, perempuan dipandang sebagai 

objek yang pasif, bukan subjek (Sofia, 2009). Tokoh Anna Althafunnisa yang sedang 

menempuh pendidikan di Al-Ahzar Cairo program Master, dijodohkan dengan 

Furqon yang telah menyelesaikan gelar Msternya dan dipromosikan agar menjadi 

kandidat Doktor. Pandangan feminis bahwa perempuan yang terdidik setidaknya 

dijodohkan dengan laki-laki yang lebih terdidik atau setidaknya setara. Anna 

Althafunnisa bahkan awalnya hendak dilamar seorang laki-laki yang belum lulus 

sarjana, namun pihak keluarga enggan menerimanya karena mengutamakan lelaki 

yang lebih tinggi tingkat pendidikannya.  

Secara sosial dan kultural, perempuan dan laki-laki dibedakan dalam banyak 

hal. Laki-laki dianggap “lebih” dibandingkan dengan perempuan sehingga 

memunculkan pandangan inferior terhadap keberadaan perempuan di dalam 
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masyarakat. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional dan emosional menyebabkan 

mereka tidak layak menjadi pemimpin dan berakibat munculnya sikap menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 2008: 15).Dalam masyarakat 

patriarki, perempuan dimasukkan dalam kubu rumah yang terbatas pada lingkungan 

serta kehidupan di rumah, sedangkan laki-laki dimasukkan dalam kubu umum yang 

mencakup lingkungan dan kehidupan di luar rumah (Djajanegara, 2003: 30). 

Penggunaan teori kritik sastra feminisme telah banyak digunakan dalam 

menganalisis karya sastra. Kritik sastra feminis sebagai cabang ilmu sosiologi sastra 

berawal dari hasrat para perempuan feminism untuk menganalisis karya para 

pengarang perempuan di masa silam dan untuk menunjukkan citra perempuan dalam 

karya para penulis laki-laki yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang 

ditekan, disalahtafsirkan, dan disepelekan oleh tradisi patriarki yang dominan. Dalam 

masyarakat patriarki, perempuan dimasukkan dalam kubu rumah yang terbatas pada 

lingkungan serta kehidupan di rumah, sedangkan laki-laki dimasukkan dalam kubu 

umum yang mencakup lingkungan dan kehidupan di luar rumah (Djajanegara, 2003). 

Label feminim dilekatkan pada perempuan yang dipandang lebih lemah, 

kurang aktif, dan lebih menaruh perhatian kepada keinginan mengasuh dan mengalah. 

Sebaliknya, label maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dipandang lebih kuat, lebih 

aktif, dan lebih berorientasi pada pencapaian dominasi, otonomi, dan agresi 

(Sugihastuti, 2005:13). Novel ini menggambarkan tokoh Anna yang telah dzalimi 

seorang laki-laki, menikahi Anna padahal tahu pernikahan itu haram jika calon istri 

dirugikan. 

METODOLOGI  

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Dalam metode destriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka, (Moloeng, 2000: 6).Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya, (Nawawi, 2007: 73). Peneliti berusaha 

menjabarkan analisis dengan fakta yang terjadi dalam alur cerita, disertai kutipan-
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kutipan dialog atau narasi pelunis novel Ketika Cinta Bertasbih karya Hiburrahman 

El Shirazy. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel “Ketika Cinta Bertasbih” 

dwilogi karangan Hiburrahman El Shirazy. Pengumpulan data disajikan dengan 

teknik studi pustaka dan pembacaan semiotik tingkat pertama, yaitu pembacaan 

heuristik. Setelah pengumpulan data secara heuristik dilanjutkan analisis data dengan 

teknik pembacaan hermeneutik, (Alimatussadiyah dan Nuryatin, 2017: 18). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah sebuah deskripsi penokohan 

peran Anna Althafunnisa dalam novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman 

El Shirazydari sudut pandang peneliti. Kedua mendiskripsikan kesantunan tutur 

tokoh mahasiswi muslimah Anna Althafunnisa. Ketigamendiskripsikan nilai-nilai 

moral pembentuk karakter dari seorang tokoh Anna Althafunnisa.  Keempat menggali 

pesan religius dan keagamaan tokoh Anna Althafunnisa dalam sisi feminis. 

Gambaran Peneliti Tokoh Anna Althafunnisa dalam Feminisme 

Novel ini menggambarkan peran tokoh Anna A sebagai sosok perempuan 

muslimah dambaan mahasiswa Indonesia di Cairo. Sudut pandang novel ini adalah 

orang ketiga, sehingga pembaca mengetahui segala perasaan para tokoh yang tidak 

diutarakan melalui ucapan. Anna ialah pemudi yang patuh pada orang tuanya. Dalam 

hal kepatuhan ini, ayahnya adalah seorang yang ia anggap panutan. Ayah adalah 

seorang yang ia patuhi dalam segala hal, terutama jodoh. Sedangkan ibu Anna 

digambarkan dalam novel ialah sosok yang paling perhatian pada Anna, sekaligus 

satu-satunya tempat curahan hati Anna yang paling pertama. 

Azzam adalah jodoh Anna yang nantinya dalam perjalanan pencarian jodoh 

banyak rintangan keduanya. Ia hanya pernah sekali bertemu dengan Azzam di bus 

kota ketika itu mendapat musibah, dan Azzam yang menolong. Diceritakan, ketika 

Anna ditolong oleh Azzam ia hampir lupa menanyakan nama seorang laki-laki yang 

telah menolongnya. Dipenghujung pertemuan mereka, Anna mendengar jawaban 

Azzam “Abdulloh”  ketika menyanyakan nama yang hampir tidak sempat karena 
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Azzam terburu-buru pergi. Pertemuan singkat itu membuat Anna memandang sosok 

Azzam laki-laki baik. Hati Anna condong pada sosok Azzam. Anna sadar diri, bahwa 

dirinya telah dipilihkan jodoh yaitu Furqon. Anna semakin memikirkan laki-laki baik 

hati yang telah menolongnya itu. Laki-laki yang ia kenal sebagai Abdulloh, harap 

Anna ia belum memiliki istri. Anna yang sering teringat sosok dambaannya itu selalu 

tersadar bahwa ayahnya telah memilihkan Furqon. Anna berpasrah, dan berharap 

setidaknya Furqon juga memiliki sifat baik seperti Abdulloh. Anna meyakinan bahwa 

pilihan orang tuanya juga ridho Allah. 

Lamaran Furqon pada Anna, disetujui keluarga Anna. Furqon merahasiakan 

penyakit AIDS yang dideritanya. Bahkan tidak mengatakan pada Anna, karna ia 

yakin jika tau Anna tidak akan mau menerima lamaran. Furqon adalah laki-laki 

sebagai suami Anna. Pernikahan dengan Anna mengalami kegagalan diusia enam 

bulan. Oleh sebab Furqon baru mengutarakan perihal penyakitnya, Anna begitu 

marah seketika dan meminta talak pada saat itu juga. Anna menganggap Furqon 

dirinya hanya jadi boneka yang bisa dipermaikan sesuka hati. Anna merasa dirinya 

begitu diremehkan dan tidak diharga oelh Furqon. Baginya, bagmaimana mungkin 

pernikahan terjadi jika suami punya hal yang merugikan istrinya. Menurut Anna, 

pernikahannya haram dilangsungkan jika salah satu dari suamai-istri bisa merugikan 

pasangannya. 

Kesantunan Tutur Tokoh 

Tokoh Anna Althafunnisa dalam berbagai usahanya menyelaraskan hak dan 

upaya deskriminasi yang ia terima. Dalam penelitian ini menguraikan sebagian dari 

keseluruhan kesantunan tutur tokoh. 

"Saya punya syarat yang syarat ini menjadi bagian dari sahnya akad nikah. 

Artinya farji saya halal diantaranya jika syarat saya ini dipenuhi oleh Mas Furqan." 

Kata Anna di majelis musyawarah itu.  

 

"Apa itu syaratnya?" Tanya Furqan.  
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"Pertama, setelah menikah saya harus tinggal di sini. Saya tidak mau tinggal 

selain di lingkungan pesantren ini. Kedua, saya mau dinikah dengan syarat selama 

saya hidup dan saya masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai isteri Mas 

Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain!"  

 

Dengan tegas Anna menjelaskan syarat yang diinginkannya. Kalimat yang 

diucapkan itu cukup membuat kaget Furqan dan keluarganya. (KCB 2007:28/29) 

 

Kutipan dialog tersebut, Anna Althafunnisa menyampaikan syarat yang menjadi 

sahnya akad nikah dengan Furqon. Anna tidak langsung menuturkan dengan ucapan 

mau tidak mau calon suami harus melaksanakan syarat yang dimintanya. Dengan 

tutur katanya, syarat kedua Anna mengatakan selama masih bisa menunaikan 

kewajibannya sebagai seorang istri, Furqon tidak boleh menikah lagi. Ucapan Anna 

mengandung maksud yang bukan mengharamkan Furqon berpoligami, karena jika 

Anna gagal atau sudah tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri tentu 

Furqon boleh berpoligami.  

 

a.  "Mohon Mas Furqan melihat dan meneliti dengan seksama, dibagian mana 

dan di teks mana saya mengharamkan poligami yang dihalalkan oleh Al Quran. 

Tidak, sama sekali saya tidak mengharamkan. Kalau Mas Furqan menikah dengan 

selain saya, Mas mau menikahi langsung empat wanita juga saya tak ada masalah. 

Itu hak Mas Furqan. Syarat itu sama dengan syarat misalnya saya minta setelah 

menikah Mas Furqan tidak makan Jengkol, karena saya tidak suka. Jengkol itu bau. 

Baunya saya tidak suka. Apa itu berarti saya mengharamkan Jengkol? Saya meminta 

syarat untuk sesuatu yang menurut saya bermanfaat bagi saya dan anak-anak saya. 

Dan dengan syarat ini Mas Furqan sama sekali tidak dirugikan, sebab saya 

mengatakan tidak boleh menikah dengan perempuan lain selama saya hidup dan saya 

masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai isteri. Kalau saya sakit menahun dan 

tidak bisa menunaikan kewajiban saya ya silakan menikah. Syarat yang seperti ini 

dibolehkan oleh ulama."  
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Anna beragumentasi membela syarat yang diajukannya. (KCB 2007:29/30) 

 

Kutipan dialog Anna dalam memberikan alasan pada Furqon, tidak ada bagian 

dari ucapannya yang mengharamkan poligami. Ia menguatkan pendapatnya dengan 

contoh “jengkol.” Dengan contohnya yang mudah dipahami, Anna berhasil 

mengutarakan alasan kuatnya. Anna juga mengucapkan syaratnya itu dibolehkan oleh 

ulama. Syarat yang Anna ajukan pada Furqon dituturkan oleh Anna dengan tegas, 

namun dari segi bahasanya tidak ada fakta bahwa Anna membenci poligami. Dirinya 

sangat menghargai masa depan anaknya, juga bagi dirinya.  

 

b.  "Jelas sekali, para ulama sepakat bahwa suatu syarat yang menjadi sebab 

akad nikah terjadi harus dipenuhi. Maka syarat saya tadi harus dipenuhi kalau ingin 

akad nikah dengan saya terjadi. Selama syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan 

pernikahan dan tidak menghilangkan maksud asli pernikahan. Saya tidak 

mensyaratkan misalnya saya hanya boleh disentuh satu tahun sekali. Tidak! Syarat 

ini bertentangan dengan maksud pernikahan........” 

“.......Sungguh saya sama sekali tidak mengharamkan poligami. Tapi inilah 

syarat yang saya ajukan. Jika diterima ya akad nikah bisa dirancang untu 

kedilaksanakan. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Silakan Mas Furqan mencari 

perempuan lain yang mungkin tidak akan mengajukan syarat apa-apa!"  

 

Papar Anna panjang lebar Menghadapi argumentasi Anna, akhirnya Furqan dan 

keluarganya menyerah. Mereka akhirnya menerima dua syarat yang diajukan Anna 

Althafunnisa. (KCB 2007:30/31) 

Kesantunan tutur Anna dibuktikan dengan menggunakan kata “.... 

Sungguh....” dalam “Sungguh saya sama sekali tidak mengharamkan poligami.” 

Tutur katanya seraya menambahkan alasan ia tidak mau dipoligami selagi ia sanggup 

menajani kewajiban istri. Selanjutnya dalam tuturan Anna, “Silakan Mas Furqan 

mencari perempuan lain yang mungkin tidak akan mengajukan syarat apa-apa!" 

kesantunan tutur Anna dilihat dari diksi yang dipakai, yaitu “silakan” yang bermakna 
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merelakan dalam konteks kalimat ini.  Kata silakan tadi jika dihilangkan maka akan 

bermakna “memaksa,” sehingga tutran menjadi kurang santun. 

Paparan Anna dalam kutipan tersebut menjelaskan bagamana ia melandasi 

pendapatnya dengan dalil agama. Sebagai perempuan, yang mayoritas tidak mau 

cintanya dibagi oleh suami ia berusaha memperkokoh argumennya. Anna tidak 

menunjukkan kata-kata penolakan agar maksud yang tersampaikan pada Furqon 

tersampaikan tanpa mengurangi rasa hormat atas keluarga calon mempelai pria. Anna 

mengajukan syarat ketiga memang telah menelaah jauh hingga mempelajari sebab-

sebab yang bisa membatalkan akad pernikahan. Ia mengucapkan itu semata-mata 

tanpa luapan emosi karena jawaban Furqon yang meminta alasan sebelumnya. Ia 

menyampaikan diakhir jika Furqon tidak bersedia dengan syartanya, maka batalah 

pernikahan itu. Sementara ayah Anna tidak memberi komentar. Hanya diam melihat 

Anna yang terlihat sangat paham akan pendapat dan mempertahankan keinginannya. 

Ayahnya yang biasa menjadi panutan Anna, tidak ikut campur dan benar-benar 

memasrahkan penuh pada putrinya.  

 Anna memperjuangkan keinginannya dengan alasan yang kuat. Walau ia tidak 

mengharamkan poligami, ia sangat berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya 

dalam menyampaikan keinginan. Anna lebih mendominasi dalam berargumen 

dibandingkan Furqon yang hanya bertanya alasan Anna yang diperkuat dalil agama. 

Dilihat dari tuturanya, Anna mengatakan dengan lebih tegas dengan ditandai tanda 

seru (!) pada akhir dialog.  

c. ”Aku siap beribadah Mas. Aku sudah siap untuk menyerahkan jiwa dan raga. Aku 

siap untuk menjadi lempung di tangan seorang pematung. Dan Mas Furqanlah sang 

pematung itu.” 

Kata Anna sambil perlahan hendak melepas kaos putih ketat yang menempel 

tubuhnya. Dada Furqan berdesir kencang. Ia ingin memeluk tubuh isterinya itu 

dengan penuh cinta. Namun ia teringat virus HIV yang bercokol dalam tubuhnya. 

Dengan mata berkaca kaca ia memegang tangan isterinya. (KCB 2007:235) 

 Tuturan Anna sebagai istri lembut pada suaminya, dengan menggunakan 

kalimat puitis. Ia melantunkan kata-kata dengan menggambarkan suaminya sebagai 
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pemahat. Ia posisikan dirinya adalah sebuah “lempung”yang siap dipahat. Anna 

memasrahkan diri pada sang laki-laki pimpiman hidupnya. Sebagai perempuan, ia 

tundak dan pasrah pada perintah Furqon. Anna merelakan ajakan pasrahnya pada 

malam pertama yang bahagia bagi pasangan suami-istri.  Kesantunan tutur Anna 

dalam merelakan suaminya istirahat kelelahan. Anna mengiyakan suaminya memilih 

tidur, ia rela malam itu dirinya tidak disentuh. 

d. ”Apakah kau benar-benar siap, isteriku sayang?” Tanya Furqan.  

”Aku sudah menunggunya dengan dada membara selama enam bulan suamiku 

sayang. Apa kau tidak juga mengerti dan paham?”(KCB 2007:326) 

 

 Anna menuturkan bahwa dirinya menunggu saat-saat akan disentuh 

suaminya. Ia mengatakan dengan penuh harap, harapan yang selama ini sebenarnya 

sudah diungkapkan setiap malam. Pasangan suami-istri yang telah menikah enam 

bulan itu belum pernah bersentuhan intim. Anna sebagai perempuan mengutarakan 

penantian yang sudah setengah tahun ia tunggu. Tutur kata Anna sebagai istri yang 

sholehah, mengatakan “...dengan dada membara.” Lalu dilanjutkan “....apa kau tidak 

juga paham?”. Kaliamat Anna kedua mempertajam keinginan bahwa ia menegaskan 

agar suaminya paham dirinya sudah tidak mau lagi menunggu.  

e. Anna masih menangis. Gadis itu mengusap mukanya. Lalu memandang wajah Furqan 

dengan nanar dan marah,  

 

”Kau sangat jahat! Kau begitu tega mendustaiku dan mendustai seluruh 

keluargaku! Bahkan kau mendustai seluruh orang yang hadir saat akad pernikahan 

kita! Sebelum menikah pegawai KUA itu membacakan statusmu perjaka! Ternyata 

kau dusta! Lebih jahat lagi, ternyata kau mengidap penyakit yang dibenci semua 

orang, dan kau tega menyembunyikannya dariku! Kau jahat!” 

 

”Maafkan aku Dik, aku memang jahat!” 

 

”Sangat sulit bagiku memaafkanmu Fur!” 
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Anna tidak lagi memanggil dengan panggilan Mas, tapi langsung memanggil nama 

Furqan! Itu sebagai tanda dalam hati Anna sudah tidak ada lagi penghormatan pada 

Furqan. (KCB 2007:328) 

Tutur kata Anna pada kutipan dialog tersebut sudah tidak lagi lemah lembut. 

Kalimatnya menunjukkan rasa marah besar, namun dalam tuturannya tergambar 

kondisi Annayang marah besar masih menjaga tutur katanya dengan tidak ada kata 

umpatan. Anna yang marah  besar pada Furqon, mengungkapkan kemarahannya 

dengan fakta-fakta yang ada. Fakta yang telah Furqon dustakan, seperti awalnya 

mengaku perjaka. Tokoh Anna telah memanggil suaminya dengan sebutan namanya 

langsung, tanda Anna sudah tidak lagi bisa menaruh hormat pada suami. Keadaan ini 

telah menandakan kesantunan tutur tokoh sudah menurun.  

        “Dan cintamu itu menyakiti aku! Cintamu itu kini jadi jahnannam bagiku! Kalau 

seperti ini apa yang kau inginkan dariku? Sekedar jadi boneka hias dalam 

kehidupanmu? Sekedar jadi aroma kamarmu yang cuma kau hisap dan kau cium-

cium baunya? Sekedar jadi simbol kering. Keangkuhanmu sebagai kelas konglomerat 

yang merasa berhak membeli apa saja? Apa yang kau inginkan dariku Furqan?” 

 

”Aku sendiri tak tahu Dik.” 

 

”Kau tahu syariat Fur! Kau tahu kitab Allah, kau tahu tuntunan Rasulullah! 

Seharusnya kau tidak menikahiku, iya kan!? Kau tahu kalau menikahiku itu akan jadi 

mudharat bagiku. Akan menyakitiku, iya kan? Dan pernikahan yang pasti menyakiti 

isteri atau suami itu haram hukumnya, iya kan!?” Anna mencecar dengan amarah. 

Ia berusaha menjaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. ”Iya. Kau benar 

Dik!” ”Kenapa yang haram itu kau lakukan juga, hah?! Apa kau tidak takut pada 

Allah!?” 

Furqan diam. (KCB 2007:329) 

 

Kutipan tersebut tuturan Anna semakin memperjelas kemarahannya. Ia telah 

mengungkapkan betapa jahatnya Furqon padanya. Anna gambarkan kejahatan itu 
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dengan pengandain seperti jahannam danboneka hias. Penulis novel juga 

mengungkapkan Anna berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata kotor. 

Kesantunan tutur kata Anna dapat dinilai pada kutipan tersebut, bahwa walaupun 

Anna dalam keadaan marah besar yang membuatnya meminta cerai tetap tidak 

memberi umpatan dalam menyerukan kemarahan.  

 

”Abah biar Anna yang bicara!” Tegas Anna memotong. Anna sudah bertekad untuk 

tidak membuat orang tuanya dipojokkan atau diserang. Pertanyaan Pak Andi ia 

rasakan seperti minta pertanggungjawaban ayahnya. 

”Begini Pak Andi dan Ibu Maylaf, masalah yang ada dalam kamar kami berdua. 

Abah dan Ummi sama sekali tidak tahu menahu. Kami sudah dewasa. Kami sudah 

bisa berpikir. Dan Abah saya ini bukan tipe orang tua yang selalu menyuapi anaknya 

sampai tua. Tidak! Yang jadi perhatian ayah selama ini adalah pesantren. Sebab 

beliau percaya kepada saya. Bahwa saya bisa mengurus diri saya, suami saya dan 

rumah tangga saya. Kalau Pak Andi sama Ibu mau bertanya sebab kenapa kami 

bercerai alangkah bijaknya sekarang bertanya dulu kepada putra Bapak tercinta. 

Kalau juga dia masih berbelitbelit, dan ruwet kayak benang kusut. Barulah Bapak 

tanya pada saya. Akan saja jelaskan semuanya sejelas-jelasnya, seterang-

terangnyaseperti terangnya matahari di siang bolong.” Dengan nada agak emosi 

Anna berbicara panjang kepada Pak Andi dan Bu Maylaf. Pak Kiai Lutfi tak mengira 

putrinya yang selama ini halus dan penurut ternyata bisa juga menyengat seperti lebah 

yang diganggu sarangnya. 

 Kutipan diatas dapat menjelaskan, tuturan Anna panjang lebar yang 

mengutarakan apa masalahnya dengan suami. Permasalahan dengan suaminya itu 

harus diakhiri dengan perceraian, Anna mengungkapkan jawaban dengan sangat hati-

hati tanpa menyinggung sedikitpun perasaan rahasia mantan suaminya. Tutur kata 

Anna saat menjawab, ia banyak menjelaskan gambaran umum sebab perceraian. Ia 

meruntutkan kejadian selama berumah tangga, bahwa tidak ada ikut campur 

keluarganya. Ia berusaha melindungi keluarganya, dan lebih khus dirinya. 

Penjelasannya diakhiri dengan saran yang bijak, bahwa lebih baik pertanyaan 
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mengenai perceraian itu diajukan pada Furqon karna anak kandung mertuanya. Tutur 

kata Anna tergambar bijak, terlihat dengan ia memberi saran yang tepat. 

 

  



Konferensi Bahasa dan Sastra II 
International Conference on Language, Literature, and Teaching 

 
442 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa dalam novel 

Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy tokoh Anna Altafunnisa 

menunjukkan adanya gejala feminisme. Gambaran tokoh Anna Althafunnisa di dalam 

novel menunjukkan gejala perampuan telah disudutkan laki-laki atau adanya 

dominasi. Dari hasil kajian, disimpulkan bahwa tokoh Anna Ahafunnisa membela diri 

dan mengemukakan haknya sebagai perempuan. Kesantunan tokoh Anna 

Althafunnisa tergambar jelas dalam tuturnya. Sebagai mahasiswa S2 Al-Ahzar Cairo, 

kapasitas keilmuan dan kualitas imannya menunjang dalam moral berbicara dan 

membela diri.  
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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan membaca pemahaman di sekolah 
dasar. Pelaksanan pembelajaran membaca pemahaman berkaitan dengan memahami 
kalimat dan mengucapkannya dengan benar dan teratur. Pembelajaran menjadi sulit 
karena dalam pelaksanaanya kurang memanfaatkan media sebagai alat bantu, 
sehingga siswa merasa bosan dan tidak dapat memahami pelajaran. Penelitian ini 
bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran membaca 
pemahaman  di kelas IV sekolah dasar dengan menggunakan media audio visual  dan 
(2) untuk memperoleh gambaran mengenai hasil belajar siswa kelas IV sekolah dasar 
dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan media audio 
visual. Metode penelitian yang digunakan adalah PTK dengan menggunakan model 
Elliot yang terdiri dari tiga  siklus dan setiap siklusnya   terdapat   tiga   tindakan. 
Instrumen   yang digunakan diantaranya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
lembar observasi, lembar wawancara, dokumentasi dan soal evaluasi. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu berupa deskripsi proses 
pembelajaran. Sedangkan analisis data kuantitatif berupa perhitungan hasil belajar.  
Hasil belajar membaca pemahaman menggunakan media audio visual menunjukan 
peningkatan. Hasil ini terlihat dari hasil rerata siklus I yaitu 54,4, pada siklus II 
yaitu 69,4 dan siklus III yaitu 81,7. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
membaca pemahaman dengan menggunakan media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian peneliti merekomendasikan 
media audio visual kepada guru, lembaga  dan  peneliti selanjutnya sebagai salah 
satu alternatif untuk menstimulus siswa agar lebih termotivasi dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia di sekolah dasar. 
 

Kata kunci: membaca pemahaman, media audio visual, sekolah dasar. 
 

ABSTRACT  

This research is motivated by understanding of reading in primary school. The 
implementation of reading comprehension is by understanding the sentence and 
speech correctly and regularly. Learning becomes difficult because in the 
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implementation is less use of media as a tool, so students feel bored and cannot 
understand the lesson. This research is used (1) to get an overview of the learning 
process of reading comprehension at grade IV of elementary school by using audio-
visual media and (2) to get the result in learning grade IV elementary school in reading 
learning by using audio visual media. The research method used is action research by 
using Elliot model consisting of three cycles and each cycle, there are three actions. 
Instruments used are Learning Implementation Plan or Lesson Plan (RPP), 
observation sheets, interview sheets, and documentation. This research used 
qualitative data analysis technique that is the description of teaching learning process. 
Quantitative data are obtained from learning result. Learning result of reading 
comprehension using audio visual showed the improvement. This result is seen from 
the average result of cycle I is 54,4 in cycle II that is 69,4 and cycle III that is 81,7. It 
can be concluded that reading by using audio visual media can improve student 
learning outcomes. Thus, the researchers recommend to teachers, institutions and 
further researchers to use audio visual as an alternative to stimulate students to be 
more motivated in learning Indonesian language in primary school. 
 
Keywords: reading comprehension, audio visual media, and primary school. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu pemahaman ataupun 

pengetahuan yang dilakukan di berbagai jenjang. Pendidikan cukup penting untuk 

setiap individu karena melalui pendidikan seseorang dapat memperbaiki kualitas 

hidupnya dan bahkan bisa membuat derajat individu tersebut meningkat. Seperti telah 

dijelaskan dalam Undang-Undang Sikdiknas dalam pasal 4, ayat 4 dijelaskan bahwa 

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik” (Sikdisnas 2013: 6). Dengan 

pernyataan tersebut bahwa pendidikan mempunyai tujuan yang cukup penting baik 

setiap individu karena didalamnya dipelajari tentang keteladanan dan kreativitas agar 

hal tersebut kelak dapat bermanfaat bagi setiap individu untuk kehidupan 

bermayarakat.  

Pendidikan tidak lepas dari proses belajar mengajar. Proses belajar  ini harus 

direncanakan dengan  baik agar dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran merupakan sebuah 

interaksi dalam penyampaian informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan dua orang 

individu atau lebih. Setiap pembelajaran dilakukan di tingkat satuan pendidikan yang 

sudah ditetapkan pemerintah atau di tempat-tempat yang memiliki ijin untuk 
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menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, seperti sekolah-sekolah swasta ataupun 

tempat kursus atau tempat les tertentu. Seperti menurut Suprijono (2014:5) 

menyakatan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang menjadikan 

peserta didik sebagai fokus dari kegiatan belajar tersebut. Jadi intinya dalam 

pembelajaran siswa yang difokuskan dalam kegiatan dimana siswa diberikan 

rangsangan ataupun motivasi untuk memperoleh pengalaman yang bermanfaat bagi 

dirinya ataupun bagi individu lainnya dari proses pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas. Dalam pembelajaran khsusunya bahasa Indonesia mencakup beberapa 

keterampilan didalamnya, diantaranya adalah keterampilan menyimak, mendengar, 

membaca, dan menulis. Kemudian dari keempat keterampilan tersebut bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 

(BSNP:2006) sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) 

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan 

karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan (6) menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia.  

Keterampilan yang cukup banyak melatih kemampuan siswa adalah kemampuan 

membaca. Dalam membaca akan melatih kemampuan melafalkan simbol dari bentuk 

tulisan ke verbal. Membaca merupakan keterampilan yang sering diartikan sebagai 

pemahaman atas simbol. Menurut Abidin (2012: 147) menyatakan bahwa membaca 

dapat diartikan sebagai proses membunyikan lambang bahasa tertulis. Selain itu 

membaca juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang 

terkandung dalam teks bacaan untuk memperoleh pemahaman atas bacaan tersebut. 

Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat 

reseptif. Membaca pula ada beberapa macam, diantaranya adalah membaca nyaring 
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dan membaca pemahaman. Membaca nyaring merupakan suatu kegiatan membaca 

yang difokuskan untuk melatih membaca secara lancar dan tepat. Namun membaca 

pemahaman adalah suatu kegiatan yang didasari atas kebutuhan pemahaman yang 

harus dimiliki pada saat membaca. Tidak hanya lancar dan benar membacakannya 

tetapi juga harus bisa mengerti dan memahami makna dari tulisan yang dibaca. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Boliti (2014:13) Membaca pemahaman adalah salah satu 

komunikasi tulis yang tidak hanya sekedar melafalkan huruf atau lambang bunyi tetapi 

juga memahami dan memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dibacanya. 

Sementara itu terdapat indikator dalam membaca pemahaman yang dapat dilihat dari 

ciri-cirinya seperti yang diungkapkan oleh Fuzidri, dkk (2014:109) Seseorang 

dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan sebagai 

berikut. Pertama, kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan 

penulis. Kedua, kemampuan menangkap makna tersurat dan makna tersirat. Ketiga, 

kemampuan membuat simpulan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan membaca pemahaman penting dikuasai oleh siswa. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada umumnya terasa monoton 

karena hanya sebatas transfer informasi dari guru ke siswa tanpa adanya bantuan media 

yang menarik. Media merupakan salahsatu bagian penting dalam proses pembelajaran 

karena dapat menarik perhatian siswa. Media yang digunakan harus bisa menarik 

perhatian siswa seperti media audio visual, dengan adanya gambar dan suara maka 

dapat memberi motivasi lebih kepada siswa untuk belajar. Menurut Anderson et al 

(2015:2), menyatakan bahwa Video modelling may result in faster acquisition of skills 

and better generalisation. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa dengan 

menggunakan video pemodelan dapat mempercepat pemahaman siswa juga dapat 

memperoleh keterampilan, khususnya dalam bidang keterampilan sosial. Sedangkan 

menurut Haryoko (2009:2) Audio visual dapat digunakan sebagai sarana alternatif 

dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, karena beberapa aspek antara lain: a) 

mudah dikemas dalam proses pembelajaran, b) lebih menarik untuk pembelajaran, c) 

dapat diedit setiap saat. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan bahwa audio 

visual dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang lebih menarik, 

termasuk visualisasi materi bahan ajar, sehingga lebih menarik di kalangan siswa. 
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Melalui audio visual pembelajaran dapat lebih interaktif dan lebih memungkinkan 

terjadinya two way traffic dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan dan 

kekurangan dalam  penggunaan media audio visual menurut Sanjaya (2006:217)  

Kelebihan audio visual 

a. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

b. Mengajar akan lebih bervariasi, tidak sematamata komunikasi verbal melalui 

penuturan katakata oleh guru. Sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

c. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tapi juga aktifitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan 

lain-lain. 

d. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

Kelemahan audio visual 

a. Penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi 

pendengar. 

b. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media audio visual yaitu media 

yang menyertakan baik gambar maupun suara. Keduanya dijadikan satu kesatuan yang 

padu sehingga menjadi media pembelajaran yang menarik. Selain itu dengan media 

audio visual dapat membantu siswa untuk memahami materi karena siswa disajikan 

suatu hal yang nyata. 

Pembelajaran membaca di sekolah dasar bukan tanpa masalah, khususnya dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Pertama dari siswa itu sendiri mereka belum 

memahami konsep membaca dan kurangnya motivasi dalam kegiatan membaca. 

Mayoritas dari mereka untuk membaca nyaring pun terkadang cukup mengalami 

kesulitan karena kurangnya minat untuk membaca. Kemudian dari faktor guru yang 

kurang memahami cara memberikan motivasi kepada siswa, juga terkadang kurang 
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menguasai materi ajar ataupun metode pembelajarannya sehingga pembelajaran di 

sekolah dasar kurang berjalan dengan maksimal. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari SDN 2 Bobos Kabupaten Cirebon 

pada umumnya mereka terkadang kesulitan dalam membaca pemahaman karena 

kurang fokus dalam pembelajaran. Dalam observasi ada beberapa permasalahan saat 

pelaksanaan pembelajaran tersebut, khususnya pada pembelajaran membaca 

pemahaman, diantaranya: (1) konsentrasi siswa terhadap bacaan masih kurang, (2) 

siswa kurang bersungguh-sungguh dalam membaca, (3) minat baca siswa masih 

rendah,  (4) antusias dan motivasi dalam membaca masih kurang, (5) bahan bacaan 

atau buku-buku yang digunakan kurang menarik dan kurang lengkap. Kelas empat ini 

terdiri dari  36 siswa, mayoritas dari mereka belum mengetahui cara membaca yang 

benar dalam konteks membaca pemahaman, sehingga dalam pembelajarannya sering 

terjadi kegaduhan karena mereka hanya membaca secara nyaring tanpa memahami 

makna dari bacaan tersebut. 

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti menggunakan media audio visual 

dalam pembelajaran untuk menstimulus siswa agar lebih termotivasi dalam kegiatan 

membaca pemahaman. Karena ketika siswa sudah termotivasi maka semangat 

belajarnya akan muncul dan berdampak positif terhadap hasil belajar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas IV 

sekolah dasar. 

 

METODE 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas karena dalam 

penelitian tindakan kelas ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap 

subjek, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan. 

Eliot (Elfanany, 2013: 20) Penelitian tindakan kelas ialah kajian tentang situasi sosial 

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan didalamnya. Berdasarkan 

pernyataan tersebut metode penelitian tindakan kelas ini berupaya untuk 

meningkatkan hasil ataupun proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan akan 

semakin meningkat karena meningkatnya kedua hal tersebut. 
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Sedangkan menurut Hardjodipuro (Elfanany, 2013: 21) menyatakan bahwa 

Penelitian tindakan kelas suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui 

perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya 

sendiri agar kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau untuk merubahnya. Jika 

dilihat dari beberapa pengertian mengenai penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

bahwa penelitian ini berfokus terhadap adanya perbaikan, dimana bisa dilakukan 

perbaikan dari segi cara pengajaran maupun dari hasil pembelajarannya yang harus 

meningkat, karena pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini lebih memperhatikan 

adanya perubahan. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain PTK model John Elliot. Dalam 

model ini, penelitian dilakukan dalam 3 siklus dan yang tiap siklusnya dilakukan 3 

tindakan. Peneitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Bobos, Kecamatan 

Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Subjek penelitian ialah siswa kelas IV yang 

berjumlah 36 orang siswa. Pada pelaksanaannya, pembelajaran di tiap siklus ini 

memiliki materi dan tema yang berbeda, sedangkan tiap tindakan dari tiap siklus 

memiliki tingkat kesulitan materi yang berbeda sehingga akan terjadinya peningkatan 

proses dan hasil belajar. Seperti dalam Elfanany (2008) menjelaskan tahapan-tahapan 

penelitian tindakan kelas dalam tiap siklus terdapat beberapa proses penelitian, yaitu: 

1) Perencanaan 

Perancanaan tindakan ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

ditentukan. Hal-hal yang harus dipersiapkan itu sendiri ialah rencana pembelajaran, 

materi ajar, media, metode dan kegiatan pembelajaran yang diinginkan, dan teknik 

mengevaluasi yang relevan. 

2) Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan, guru sebagai pengajar dan peneliti sangat dituntut untuk 

bekerja maksimal. Di sisi dimaksudkan untuk mencapai hasil penelitian yang akurat, 

kegiatan pembelajaran sebagai sara untuk memperoleh data dan kegiatan penelitian 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

3) Pengamatan 
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Pengamatan dilakukan dalam upaya untuk memperoleh data yang diperlukan 

peneliti dalam penelitiannya. Data tersebut diperoleh saat kegiatan pembelajaran 

maupun hasil dari pembelajaran itu sendiri. 

4) Refleksi 

Ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan yang sebelumnya. Pada 

tahap ini, penulis menganalisis data untuk menarik suatu kesimpulan. Setelah itu, 

penulis menilik kegiatan pembelajaran yang telah dilakuikan dan mengamati 

permasalah atau kekurangan yang terjadi. Setelah itu, penulis merencanakan kembali 

siklus berikutnya agar kegiatan pembelajaran dan penelitian berlangsung lebih baik 

dan mendapatkan hasil yang lebih baik pula. 

 

HASIL DAN PEMAHASAN 

Penelitian dilakukan sebanyak tiga siklus dan masing-masing siklusnya itu 

terdiri dari tiga tindakan. Pembelajaran yang di laksanakan pada silus 1,2 dan 3 

menggunakan media audio visual untuk membantu proses pembelajaran membaca 

pemahaman. Untuk setiap pembelajaran pada tindakan satu, siswa dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok, disesuaikan dengan jumlah siswa yang hadir. Setiap 

tindakan dua, siswa duduk berpasang dengan temannya untuk mengerjakan latihan 

yang diberikan. Kemudian untuk setiap tindakan tiga, setiap siswa akan mendapat 

lembar evaluasi masing-masing dan mereka mengejakan evaluasi secara individu. 

Pada setiap evaluasi tindakan tiga, data yang diperoleh akan digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut cukup nyaman 

dan tertib, karena sebelum masuk ke dalam kelas para siswa harus baris dengan tertib 

terlebih dahulu kemudian masuk dengan rapih satu persatu. Setelah semua itu 

dilaksanakan baru masuk kedalam kegiatan awal. Pada siklus pertama dilakukan 

pembelajaran dengan pengenalan paragraf, siswa kurang antusias karena masih merasa 

canggung dengan kehadiran guru baru di kelas. Dalam pembelajaran dimana pada 

tindakan satu dan tindakan dua digunakan sebagai latihan mereka untuk pengenalan 

paragraf dan untuk tindakan ketiga dilakukan pembelajaran dengan latihan 
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menentukan kalimat utama dan hasil evaluasinya jadikan sebagai hasil belajar dari 

siklus satu. 

Siklus kedua dilakukan pembelajaran yang tahapannya sama seperti pada siklus 

pertama. Namun pada siklus kedua ini ada beberapa temuan baru diantaranya adalah 

siswa sudah mulai berani untuk aktif di dalam pembelajaran, meskipun hanya ada 

beberapa siswa saja yang berani namun mulai terlihat peingkatan keberanian siswa di 

dalam kelas. Kemudian di dalam kelas terdapat beberapa siswa yang masih 

menggangu teman yang sedang belajar khususnya pada saat kegiatan berkelompok, 

namun hal tersebut bisa cepat diatasi sehingga pembelajaran kembali kondusif. 

Pada siklus ketiga pembelajaran yang dilakukan sama tahapannya seperti pada 

siklus pertama dan siklus kedua. Temuan pada siklus ini yaitu siswa sudah banyak 

yang berani berpendapat di dalam kelas, baik pada saat pembelajaran maupun pada 

saat kegiatan berkelompok dan berpasangan. Lebih dari 80% siswa berani 

mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas, suasana kelas pun sangat aktif karena 

mereka sudah mulai terbiasa dan terstimulus dengan media yang digunakan sehingga 

berpengaruh kepada hasil belajar mereka yang semakin meningkat. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil belajar yang semakin meningkat dari pembelajaran di siklus pertama, 

kedua dan ketiga. 

Hasil belajar dari setiap siklus yang diperoleh mengalami peningkatan. Pada 

siklus pertama rata-rata nilaai yang diperoleh adalah 54,4, nilai ini masih jauh dari nilai 

minimum yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut, siswa memiliki pemahaman tinggi ada 2,77% atau satu orang siswa, yang 

memiliki pemahaman sedang ada 2,77% atau satu orang siswa, pemahaman rendah 

63,88% atau dua puluh tiga siswa, dan pemahaman sangat rendah 30,55% atau sebelas 

orang siswa. Tingkat pemahaman nya masih kurang dilihat dari pemerolehan tingkat 

pemahaman tinggi yang masih sedikit. Pada siklus kedua diperoleh rata-rata hasil 

belajar siswa yaitu 69,4, nilai ini masih dibawah nilai minimum. Namun untuk 

pemahaman nya mayoritas sudah mencapai pada tingkat pemahaman sedang. Siswa 

yang memiliki pemahaman tinggi ada 2,77% atau satu orang siswa, yang memiliki 

pemahaman sedang ada 52,77% atau sembilan belas orang siswa, pemahaman rendah 

33,33% atau dua belas siswa, dan pemahaman sangat rendah 11,11% atau empat orang 
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siswa. Kemudian untuk siklus ketiga diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 81,7, 

nilai ini sudah mencapai batas nilai minimum yang ditetapkan oleh sekolah tersebut 

yaitu 70. Siswa yang memiliki pemahaman tinggi ada 13,88% atau lima orang siswa, 

yang memiliki pemahaman sedang ada 80,55% atau dua puluh sembilan orang siswa, 

pemahaman rendah 5,55% atau dua siswa, dan pemahaman sangat rendah 0%  atau 

tidak ada satu orang siswa pun yang mendapatkan nilai dibawah 50. Pada siklus ketiga 

ini sudah tingkat pemahaman sedang masih mendominasi namun tingkat pemahaman 

tinggi nya meningkat daripada siklus sebelumnya. 

Dapat dijelaskan bahwa rata-rata hasil belajar siswa disetiap siklusnya 

mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Maka dapat digambarkan dalam 

diagram dibawah ini. 

 

Diagram 1. Rekapitulasi Nilai Tiap Siklus 

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat hasil belajar siswa disetiap siklus 

selalu meningkat. Pada saat siklus pertama dan kedua rerata yang didapatkan oleh 

siswa belum dapat mencapai KKM namun hasilnya meningkat. Kemudian pada siklus 

ketiga rerata yang didapatkan oleh siswa sudah mencapai KKM yang ditentukan oleh 

sekolah tersebut. Maka dapat dikatakan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Setelah melakukan penelitian menggunakan media audio visual dalam 

pembelajaran membaca pemahaman yang dilaksanakan di kelas IV sekolah dasar 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan media audio visual 

dapat terlaksana dengan baik dan membuat siswa menjadi aktif dan berani saat proses 

pembelajaran di dalam kelas. Diharapkan penggunaan media saat pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Bagi guru dan sekolah, dalam 

pemilihan bahan bacaan untuk pembelajaran membaca pemahaman hendaknya 

menggunakan bahan bacaan yang menarik atau disertai dengan penggunaan media 

audio visual., agar siswa memiliki ketertarikan untuk membaca dan dapat membantu 

siswa untuk memahami bacaan yang mereka baca. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpidato Bahasa Indonesia 
dengan menggunakan penerapan Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative 
Language Teaching Method). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIII MTs 
Negeri 1 Kota Bengkulu tahun akademik 2017-2018 yang berjumlah 30 orang. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dan data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan hasil tes. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada keterampilan siswa berpidato Bahasa 
Indonesia dengan menggunakan Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative 
Language Teaching Method). Dari hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan 
Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) 
membuat siswa kelas VIII menjadi lebih bersemangat karena dapat berpidato Bahasa 
Indonesia dalam bentuk ekspresi murni. Selain itu, data menunjukkan bahwa pada saat 
pre-assessment, nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia adalah 3.33% (sangat 
baik), 7.01% (baik), 20% (cukup baik) 36.66 % (rendah) and 33% (sangat rendah). 
Pada siklus I, nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia adalah 6.66% (sangat 
baik), 26.66% (baik), 20% (cukup baik), 23.33% (rendah), 23,33% (sangat rendah). 
Pada siklus II, nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia adalah 10% (sangat baik), 
30% (baik), 26.66% (cukup baik), 20% (rendah) and 13% (sangat rendah). Pada siklus 
III, nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia adalah 26.66% (sangat baik), 30% 
(baik), 33.33% (cukup baik), 10% (sangat rendah) and 0% (sangat rendah). Sebagai 
kesimpulan, Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language Teaching 
Method) bisa memecahkan dan mengurangi masalah dan mampu meningkatkan 
keterampilan siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Bengkulu dalam berpidato Bahasa 
Indonesia. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Berpidato Bahasa Indonesia, Metode Pembelajaran 
Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) 
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ABSTRACT 

This research aims to improve the skills of public speech through the implementation 
of Communicative Language Teaching Method. The subject of the research was eight 
grade students of MTs Negeri 1 of Bengkulu City in academic year 2017-2018 that 
consist of 30 students. Research design used in this research is Classroom Action 
Research. This research consisted of three cycles and the data were collected through 
observation and students’ tests. From the observation, it is indicated that the use of 
Communicative Language Teaching Method made the eight grade students become 
more excited in public speech because it can lead the students to the form of pure 
expression. Besides, the data show that during the pre-assessment, the students’ scores 
in public speech is 3,33% (excellent), 3,33% (good), 20% (fair), 36,66% (poor) and 
33% (very poor). In the first cycle, students’ scores in public speech are 6.66% 
(excellent), 26.66% (good), 20% (pretty good), 23,33% (low), 23.33% (very low). In 
the second cycle, the students’ scores is 10% (excellent), 30% (good), 26,66% (fair), 
20% (poor) and 13% (very poor). In the third cycle, the students’ scores is 26,66% 
(excellent), 30% (good), 33,33% (fair), 10% (poor) and 0% (very poor). In conclusion, 
the Communicative Language Teaching Method can solve and reduce the students’ 
problems and was able to improve the skills of the eight grade students of MTs N 1 of 
Bengkulu city in public speech. 
 
Keywords: Public Speech Skillsof Bahasa Indonesia, Communicative Language 
Teaching Method 
 

PENDAHULUAN  

 Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memainkan sebuah peran yang sangat 

penting. Bahasa adalah sebuah alat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, 

seorang manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan, atau menghasilkan hal-hal 

penting bagi satu sama lain. Pada dasarnya, bahasa adalah sebuah alat untuk 

menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan manusia. Dalam menggunakan sebuah 

bahasa, kita diminta untuk memahami apa yang dimaksud oleh pembicara. Kemudian, 

di zaman globalisasi, akan terasa sulit untuk menemukan pekerjaan yang baik. 

Seseorang harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keahlian yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan dunia kerja. Sehingga, mereka harus menguasai salah 

satu keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja, yaitu sebuah keterampilan untuk 

berkomunikasi dalam bahasa asing, dalam hal ini, bahasa Indonesia. 

Bahasa adalah komunikasi dan komunikasi adalah sebuah kunci yang sangat 

penting di abad ini. Berpidato (berbicara) adalah salah satu bagian yang paling penting 
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dari empat keahlian dalam bahasa Indonesia. Suharyono (2012) dalam tesisnya 

menyatakan bahwa dari keempat keahlian (mendengarkan, berpidato (berbicara), 

membaca, dan menulis) dimana berpidato (berbicara) secara lebih implisit menjadi 

bagaian yang paling penting.” Ini berarti bahwa berpidato (berbicara) memiliki peran 

utama dalam sebuah bahasa dan komunikasi. Karena hampir semua orang 

menggunakan keahlian Berpidato (berbicara) terutama dalam kehidupannya sehari-

hari untuk berkomunikasi dengan yang lain. 

Orang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa. 

Bahasa membawa ide, pendapat, pikiran, dan perasaan. Wu (2008) dalam sebuah 

jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa, keterampilan komunikasi terdiri atas 

pembangunan rasa percaya diri, peningkatan cara penyampaian Anda, pelingkupan 

informasi spesifik, Berpidato (berbicara) dari catatan, praktik pengucapan, dan strategi 

pembelajaran.  

Berpidato (berbicara) di depan umum kadang-kadang bisa menjadi sebuah 

tantangan nyata, jika tidak menjadi sumber rasa malu tidak hanya untuk orang-orang 

yang formal, tetapi juga untuk orang-orang berpangkat tinggi seperti sarjana, dokter, 

dan lain-lain. Mereka mungkin merasa ragu dalam menghadapi penonton, sering 

disertai dengan telapak tangan yang berkeringat, kegagapan, dan fenomena di ujung 

lidah. Dilema ini sering menimbulkan masalah yang tak terhingga bagi pembicara, 

terutama di ekspresi diri dan efek yang tak menyenangkan bagi penonton. 

Patel (2013) menyatakan bahwa pidato bahasa Indonesia atau public speech 

adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat membuat perbedaan besar dalam 

kemampuan Anda untuk mempengaruhi keputusan di sektor publik dan swasta. Dalam 

pidato publik, Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan tanpa dicela 

kepada beberapa individu atau jutaan orang. Berpidato (berbicara) di depan umum 

memiliki banyak kesamaan dengan jenis komunikasi lainnya. Namun, dia juga 

berbeda dalam sejumlah hal. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat harus 

Berpidato (berbicara) di depan umum, baik secara formal atau sebaliknya. 

Tujuan pembicara dalam Berpidato (berbicara) pada dasarnya adalah untuk 

mengkomunikasikan pesannya daripada bersikap baik kepada pendengar. Untuk 

memungkinkan siswa berkomunikasi, kita perlu menerapkan bahasa dalam 
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komunikasi nyata. Menurut beberapa ahli, globalisasi ekonomi yang lebih cepat akan 

bergandengan tangan dengan meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia. Semakin 

dan semakin banyak orang didorong untuk menggunakan bahasa Indonesia ketimbang 

bahasa mereka sendiri. Di sisi lain, periode perubahan yang sangat cepat dapat 

diharapkan menjadi pengalaman traumatis tidak nyaman dan kadang-kadang bagi 

banyak orang di seluruh dunia. Karenanya, pandangan yang berbeda, 20 tahun ke 

depan atau lebih akan menjadi waktu yang penting untuk bahasa Indonesia dan bagi 

mereka yang tergantung padanya. Pola penggunaan dan sikap masyarakat terhadap 

bahasa Indonesia, yang berkembang selama periode ini, akan memiliki efek jangka 

panjang untuk masa depan di dunia. 

Berpidato (berbicara) di depan umum tidaklah mudah seperti yang kita 

bayangkan. Menurut Amy (2010) bagi banyak orang, berdiri di depan umum dan 

berpidato adalah salah satu ketakutan terbesar mereka. Ada banyak orang yang suka 

Berpidato (berbicara) banyak, tetapi ketika mereka memiliki kesempatan untuk 

Berpidato (berbicara) di depan audiens dalam jumlah besar, mereka merasa cemas atau 

gugup saat itu. Bukan hanya itu tetapi juga ada beberapa orang yang sangat mahir 

dalam menulis, namun mereka terlihat sangat lemah ketika mereka memiliki 

kesempatan untuk Berpidato (berbicara) di publik. Di sisi lain, penyampaian pidato 

adalah salah satu hal yang paling penting bagi orang-orang atau siswa untuk sukses 

dalam bisnis, karir, akademik, dan kehidupan sosial yang mendukung mereka untuk 

lebih mudah dalam menghadapi era global ini. Sebagian besar orang, di beberapa titik 

dalam hidup mereka, akan merasa perlu berdiri dan Berpidato (berbicara) di depan 

sekelompok orang untuk menjadi sukses (Amy, 2010). Jadi, Berpidato (berbicara) di 

depan umum sangat penting dan harus dipelajari oleh siswa untuk menjadi sukses.  

Sayangnya, banyak siswa mendapatkan masalah untuk Berpidato (berbicara) 

di depan audiens yang besar. Masalah-masalah tersebut seperti: pertama, bahan ajar 

yang membekukan keaktifan dan kebebasan siswa dalam Berpidato (berbicara) dengan 

membebani mereka dengan pola tata bahasa. Hal ini tidak mendorong siswa untuk 

aktif secara lisan selama proses proses belajar mengajar, karena siswa takut membuat 

kesalahan tentang pola tata bahasa dalam pembentukan kalimat. Belum adanya bahan 

ajar Berpidato (berbicara) di depan umum yang berkembang dengan baik agar siswa 
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dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif selama proses belajar mengajar. 

Kedua, pengajaran bahasa Indonesia selama proses belajar terlihat monoton, dimana 

guru mengajar siswa dengan pendekatan tradisional dengan menyampaikan materi 

bahasa Indonesia di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir, tanpa memberikan 

banyak waktu bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan Berpidato (berbicara)nya. 

Teknik pengajaran konvensional semacam ini membuat siswa merasa bosan, memiliki 

motivasi rendah untuk belajar bahasa Indonesia dan sulit untuk menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai media komunikasi. Ketiga, kurangnya latihan karena siswa merasa 

sulit untuk mengekspresikan diri untuk Berpidato (berbicara) bahasa Indonesia selama 

belajar bahasa Indonesia di kelas yang disebabkan oleh guru yang tidak memberi 

mereka kesempatan untuk Berpidato (berbicara) dengan bebas. Keempat, takut 

membuat kesalahan. Siswa sering takut jika mereka membuat beberapa kesalahan 

karena mereka menganggap jika mereka membuat beberapa kesalahan, guru akan 

marah dan teman-teman mereka akan menertawakannya.  

 

KAJIAN TEORI 

Konsep Pidato 

Ratrna (2012) menyatakan bahwa sesungguhnya pidato merupakan maksud 

seorang pembicara untuk memancarkan bagian dari citra mentalnya ketika penonton 

menganggap bahwa bagian dari citra itu cukup penting untuk dipancarkan. Misalnya, 

ketika mereka merasa mereka mungkin ingin memakai bagian dari citra si pembicara. 

Apa yang Anda lakukan ketika Anda mempersiapkan pidato memperhitungkan 

bagaimana citra mental Anda menyerupai pendengar Anda. 

Sukses dalam pidato bahasa Indonesia dapat membuka seluruh kesempatan di 

dunia bagi Anda. Hal ini dapat membantu Anda menaklukkan batas-batas baru. 

Menurut Abebe (2012), ada tiga manfaat pidato seperti manfaat bagi diri sendiri, 

manfaat praktis, dan manfaat kebudayaan. 

Pertama, keuntungan bagi diri sendiri terdiri atas: belajar untuk menjadi lebih 

sensitif dan seorang komunikator yang terampil; public speaking mendorong Anda 

untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menggali masalah apa yang akan Anda 

sebarkan; belajar untuk mempertimbangkan apa yang dinginkan, dibutuhkan, disukai, 
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dan dipedulikan oleh pendengar; belajar tentang kekuatan kata-kata dalam pidato yang 

berisikan kekuatan emosional. Kata demi kata dapat menyakiti, menyembuhkan, 

menciptakan, membangun, dan juga mengubah. Pada awalnya mungkin hanya mereka 

yang belajar pidato yang mampu berpidato; belajar untuk fokus pada topik, bagaimana 

cara menyusun; belajar untuk mendengarkan, mengevaluasi secara kritis, 

mengkategorikan jenis pesan, membandingkan apakah pesan itu masih sesuai 

disampaikan?; belajar untuk aktif dalam belajar, berbicara, dan belajar. 

Yang kedua adalah manfaat praktis, yang terdiri dari: dapat memberikan atau 

mendapatkan bantuan di kelas; komunikasi lisan selalu menjadi salah satu 

keterampilan penting yang diminta oleh mereka yang mencari para pekerja, pekerjaan 

apa yang tidak membutuhkannya?; belajar berbicara dengan singkat, jelas, dan percaya 

diri; akan membantu Anda berbicara dalam situasi penting, sebagai orang tua, warga, 

pelanggan, dan wajib pajak; sifat manusia untuk membentuk kelompok, tergantung 

pada kemampuan komunikasi; mempelajari kemampuan untuk membujuk orang lain 

untuk mengubah hal-hal yang lebih baik, seperti terlibat dalam pencarian keadilan 

sipil, hak asasi manusia, demokrasi,dan  kebebasan berbicara. 

Yang ketiga adalah manfaat budaya. Di sini, siswa atau orang-orang akan 

mendapatkan manfaat yang terdiri dari: belajar untuk menghindari etnosentrisme; 

belajar untuk menghindari stereotip, semua tidak satu ras/budaya, melihat banyak 

budaya, memperluas sudut pandang; belajar mengenal individu, masing-masing 

ungkapan unik dari banyak keistimewaan; tergolong kelompok manakah Anda? 

Dari beberapa manfaat yang telah dijelaskan di atas, dapat dipastikan bahwa pidato 

bahasa Indonesia sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk kehidupan 

pribadi dan orang lain. Jadi, kita harus mempelajarinya untuk mencapai kesuksesan 

dalam hidup kita. 

Pidato bahasa Indonesia atau berbicara di depan umum adalah salah satu bentuk 

komunikasi yang dapat membuat perbedaan besar dalam kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi keputusan di sektor publik dan swasta (Fang 2010). Dalam pidato 

publik, Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan tanpa dicela kepada 

beberapa individu atau jutaan orang. Berbicara di depan umum memiliki banyak 
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kesamaan dengan jenis komunikasi lainnya. Namun, dia juga berbeda dalam sejumlah 

hal. 

 

1. Pembicara 

Salah satu komponen utama dari tindakan berbicara adalah pembicara, yang 

merupakan sumber pesan.  

2. Penonton 

Anda harus menganalisis pendengar Anda terlebih dahulu untuk memutuskan 

bagaimana caranya untuk menyajikan ide-ide Anda.  

3. Alur 

Alur mengacu pada cara kita menyampaikan pesan yang terdiri dari gerakan, 

sasaran, nada suara dan kata-kata untuk berkomunikasi. 

4. Pesan 

Pesan adalah apa yang akan dikatakan oleh kepada audiens. 

5. Umpan balik 

Ini adalah tentang informasi yang diterima oleh pembicara dari penonton tentang 

presentasi dan respon pembicara terhadap reaksi penonton. 

Fang (2010) menyatakan bahwa pidato biasanya berpikir tentang; pertama, 

penonton. Kedua, argumen dan bukti yang ada. Kemudian mereka mulai 

mengumpulkan bukti dan memasukkannya ke dalam beberapa pola yang tersusun. 

Mereka memberikan beberapa pendapat tentang bahasa yang akan mereka gunakan, 

baik sebelum maupun saat pidato, dan tentu saja penyampaian pidato. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas, kita tahu bahwa ada banyak sekali manfaat 

dari pidato bahasa Indonesia bagi siswa. Beberapa manfaat tersebut adalah manfaat 

pribadi, manfaat praktis, dan manfaat kebudayaan. Sukses dalam pidato bahasa 

Indonesia atau berbicara di depan umum dapat membuka seluruh kesempatan di dunia 

bagi kita. Hal ini dapat membantu kita menaklukkan batas baru. Hal ini juga dapat 

memperluas cakrawala kita melalui pengembangan pribadi, pengaruhny bagi diri 

sendiri, dan kemajuan dalam profesi. Melalui pidato atau alat berbicara di depan umum 

seperti penelitian, konseptualisasi, dan organisasi, kita akan memiliki cara yang 

sistematis dan efektif dalam menyajikan ide-ide yang kita miliki. Di sisi lain, dapat 
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dipastikan bahwa pidato bahasa Indonesia sangat penting bagi kehidupan manusia 

terutama untuk kehidupan pribadi dan orang lain. Jadi, kita harus mempelajarinya 

untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. 

Sama halnya dengan keterampilan-keterampilan yang lain, seperti mendengarkan, 

menulis, dan membaca, dalam mengajar dan belajar berbicara atau pidato, kita juga 

mungkin akan menemukan beberapa masalah. Masalahnya bisa saja muncul karena 

guru dan juga masalah yang datang dari orang-orang atau mahasiswa itu sendiri. 

Masalah yang datang dari siswa adalah aspek utama yang biasanya ditemukan dalam 

mengajar dan belajar berbicara atau pidato. Abebe (2012), ada beberapa masalah atau 

faktor yang dihadapi oleh siswa dalam berbahasa Indonesia atau pidato bahasa 

Indonesia: 

1. Rasa Cemas 

2. Harga Diri 

3. Motivasi 

 

1. Rasa Cemas 

 Rasa cemas terhadap pidato bukanlah hal yang baru—hal ini telah terjadi selama 

orang telah berbicara satu sama lain. Kebanyakan pembicara yang telah mengalami 

kecemasan saat berpidato tahu pentingnya ketenangan dan kepercayaan diri ketika 

berbicara. Menurut Hornby dalam Ratna (2012), kecemasan adalah keadaan dimana 

seseorang merasa gugup atau khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Pendapat lain, kecemasan adalah kekhawatiran dan ketakutan, terutama tentang apa 

yang mungkin terjadi (Manser di Ratna, 2012). 

Beberapa orang merasa gugup sementara yang lain tetap tenang dan santai ketika 

berbicara. Faktor-faktor yang menyebabkan rasa cemas terhadap pidato pasti berbeda 

antara satu dengan yang lain. Namun, faktor-faktor  umumnya berlaku untuk kita 

semua. 

Mengetahui penyebab rasa cemas saat berpidato adalah langkah pertama untuk 

mengaturnya dengan baik. Banyak faktor kecemasan yang timbul  mempengaruhi 

hampir semua dari kita termasuk: 

1) Miskin persiapan 
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2) Berharap hal-hal yang tidak sesuai pada diri sendiri 

3) Takut akan evaluasi 

4) Fokus pada diri sendiri yang berlebihan 

5) Takut  terhadap penonton 

6) Tidak memahami reaksi tubuh kita 

Di sisi lain, masalah dengan kecemasan berbicara tingkat tinggi yang dinyatakan 

oleh Ratna (2012) adalah: 

1) Orang-orang dengan kecemasan berbicara tingkat tinggi sering menghindari 

komunikasi. 

2) Mereka jarang dianggap sebagai pemimpin. 

3) Orang lain mungkin memiliki persepsi negative terhadap mereka karena mereka 

tampaknya tidak ramah. 

4) Tetapi orang-orang dengan kecemasan tingkat tinggi dapat diajarkan bagaimana 

mengatur rasa cemas mereka! 

Menurut Patel (2013), rasa cemas saat berpidato, rasa takut yang berhubungan 

dengan menyampaikan pidato, merupakan sebuah isu penting bagi banyak orang. 

Kami telah menemukan bahwa 14 persen dari orang-orang yang terdaftar dalam kursus 

berbicara di depan umum dasar di sekolah kami menderita rasa cemas yang ekstrim 

saat berpidato, banyak siswa lainnya melaporkan bahwa rasa cemas saat berpidato 

menjadi masalah penting, dan hampir semua siswa menyatakan telah mengalami 

kecemasan yang sama pada satu waktu atau yang lain. Tentu saja, rasa cemas terhadap 

pidato tidak hanya dibatasi untuk siswa dalam kursus berbicara di depan umum. 

Sebuah survei orang dewasa Amerika pada tahun 1973 mengungkapkan bahwa 41 

persen responden meletakkan berbicara di depan umum sebagai ketakutan nomor satu 

bagi mereka, sementara hanya 19 persen responden menuliskan mati adalah yang 

nomor satu. Selain itu, Suharyono (2012) juga menyatakan bahwa ada tiga aspek 

situasi berkontribusi pada tingkat kecemasan terhadap pidato yang dirasakan oleh 

seseorang, yaitu:   

a. Sesuatu yang baru 

Sesuatu yang baru menyangkut tentang melakukan hal-hal yang baru dan asing. 

Bagi banyak orang, berpidato merupakan peristiwa langka. Tetapi, bahkan pembicara 
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yang sudah berpengalaman pun dapat menemukan suatu keadaan yang baru. Misalnya, 

guru yang nyaman berbicara dengan siswa akan menghadapi situasi baru ketika 

diminta untuk mengatasi rekan-rekan mereka atau untuk memberikan kursus pada 

sebuah kamera televisi untuk pertama kalinya. Takut melakukan hal baru mungkin 

terkait dengan kegagalan dalam situasi seperti di masa lalu. 

b. Sifat mencolok 

Mencolok berarti bahwa Anda berdiri diluar dari penonton. Misalnya, Anda 

mungkin merasa mencolok ketika, setelah diam-diam duduk di antara audiens yang 

banyak, Anda kemudian berdiri untuk memberikan komentar. Anda tiba-tiba menjadi 

pusat perhatian. Berdiri terpisah dari penonton, seperti halnya ketika memberikan 

pidato, akan menimbulkan sifat mencolok tersebut yang dapat meningkatkan perasaan 

cemas saat pidato. 

c. Karakteristik Penonton 

Karakteristik penonton bisa sangat mempengaruhi kecemasan berpidato. Hal ini 

termasuk ukuran, status, keakraban, dan perilaku. Kebanyakan orang merasa lebih 

takut dengan penonton yang lebih banyak. Kita biasanya mengalami rasa takut yang 

lebih lagi ketika menghadapi penonton dengan status yang lebih tinggi, karena mereka 

dengan status yang lebih tinggi berada di posisi untuk menghargai atau menghukum 

kita. Pada dasarnya, potensi risiko akan menjadi lebih tinggi dengan penonton seperti 

itu daripada dengan satu individu atau mereka dengan status yang lebih rendah. 

Penonton yang asing akan menghasilkan kecemasan yang lebih tinggi karena kita 

kurang mampu memprediksi respon mereka. Terakhir, perilaku penonton dapat 

mempengaruhi pengaruh rasa cemas kita ketika berbicara. Jika penonton itu tampak 

marah, bosan atau tidak memperhatikan, perilaku tersebut dapat meningkatkan 

kecemasan kita. 

Rumit terkait dengan harga diri dan menahan diri, konsep rasa cemas memainkan 

peran penting dalam pemerolehan bahasa Indonesia afektif, meskipun semua siswa 

tahu apa itu kecemasan dan semua siswa memiliki pengalaman tentang rasa cemas, 

kecemasan masih tidak mudah untuk didefinisikan dalam kalimat sederhana. Scovel 

dalam Patel (2013) menyatakan bahwa kecemasan dikaitkan dengan perasaan gelisah, 

frustrasi, keraguan diri, ketakutan atau kekhawatiran. 
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Beberapa ahli yang meneliti tentang kecemasan menunjukkan bahwa, seperti harga 

diri, kecemasan bisa dialami di berbagai tingkat. Yang paling dalam atau global, sifat 

kecemasan adalah kecenderungan yang lebih permanen untuk terus merasa gelisah. 

Beberapa siswa diduga dan umumnya cemas tentang banyak hal. Pada tingkat yang 

lebih kepada sesaat atau situasional saja, keadaan cemas dialami dalam kaitannya 

dengan beberapa peristiwa atau tindakan tertentu. Seperti yang kita pelajari dalam 

kasus harga diri, maka, adalah penting baik di dalam dan luar kelas bagi guru untuk 

mencoba menentukan apakah rasa cemas siswa berasal dari sifat yang lebih global atau 

apakah itu berasal dari situasi tertentu pada saat ini.  

 

 

1. Model Pengajaran CLT 

Berbeda dengan jumlah yang telah ditulis dalam karya sastra Metode Pembelajaran 

Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) tentang dimensi 

komunikatif sebuah bahasa, hanya sedikit yang telah ditulis tentang teori belajar. 

Menurut Patel (2013), unsur-unsur yang mendasari teori belajar dapat dilihat dalam 

beberapa praktek CLT. Namun, salah satu unsur tersebut dapat digambarkan sebagai 

prinsip komunikasi: kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata yang 

mengembangkan pembelajaran. Unsur kedua adalah prinsip tugas: aktivitas di mana 

bahasa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berarti mengembangkan 

pembelajaran. Unsur ketiga adalah prinsip kebermaknaan: bahasa yang berarti 

mendukung proses pembelajaran bagi pelajar (Rickheit & Strohner, 2008). Kegiatan 

belajar yang karenanya dipilih sesuai dengan seberapa baik mereka melibatkan siswa 

dalam penggunaan bahasa yang bermakna dan sebenarnya (bukan hanya mesin praktik 

tentang pola bahasa). Menurut teori ini, pemerolehan kompetensi komunikatif dalam 

bahasa adalah contoh pengembangan keterampilan yang melibatkan baik aspek 

kognitif dan aspek perilaku: 

a) Aspek kognitif melibatkan internalisasi rencana untuk membuat perilaku yang 

sesuai. Untuk penggunaan bahasa, rencana ini berasal utamanya berasal dari sistem 

bahasa. Mereka termasuk aturan tata bahasa, tata cara memilih kosa kata, dan adat 

sosial yang mengatur tentang berbicara. 
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b) Aspek perilaku melibatkan otomatisasi rencana-rencana ini sehingga mereka 

dapat dikonversi menjadi kinerja yang lancar di waktu yang sebenarnya. Hal ini terjadi 

terutama melalui praktik dalam mengkonversi rencana menjadi kinerja (Abebe, 2012). 

Teori ini, dengan demikian, mendorong sebuah penekanan pada praktik sebagai 

cara untuk mengembangkan keterampilan komunikatif.  

Untuk memahami model pengajaran komunikatif secara rinci, peneliti akan 

menggambarkan bagaimana model pengajaran seharusnya dilakukan. Gambaran ini 

diadaptasi dari Patel (2013) dengan sedikit modifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengajaran Komunikatif (Dedi Efrizal: 2014) 

Desain tersebut menunjukkan bahwa seorang instruktur harus menetapkan 

sebuah proses untuk siswanya yang harus diminta untuk berbicara sebaik mungkin 

dengan semua sumber yang tersedia. Jika instruktur melihat bahwa para peserta didik 

tidak berada dalam kondisi yang nyaman untuk berbicara atau berkomunikasi karena 

kekurangan bantuan bahasa, maka ia harus menyediakan item bahasa yang diperlukan 

Berkomunikasi sebaik 
mungkin dengan 

sumber-sumber yang ada 
di dalam kelas 

Bahasa saat ini terbukti 
diperlukan untuk 

komunikasi yang efektif 

Latihan, bila diperlukan 
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untuk interaksi yang efektif, baik leksikal dan struktural dan instruktur dapat 

menawarkan latihan, jika memang dibutuhkan. Ini adalah struktur pedagogis dan 

metodologis dimana pengajaran bahasa yang komunikatif harus dilakukan. Dalam 

penelitian ini, bahan ajar dikembangkan dengan mengadopsi model pengajaran 

komunikatif ini dimana item bahasa yang ada saat ini terbukti diperlukan untuk 

komunikasi yang efektif di setiap bagian awal dari masing-masing unit, guru melatih 

bahan-bahan tersebut jika siswa merasa sulit untuk mengungkapkan kemampuan 

mereka dalam berbahasa Indonesia, dan kemudian membiarkan mereka berlatih 

berbahasa Indonesia sebaik mungkin dengan ketersediaan sumber daya di dalam kelas. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Metode Pembelajaran Komunikatif 

(Communicative Language Teaching Method) meningkatkan keterampilan berpidato 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas VIIII MTs Negeri 1 Kota Bengkulu tahun 

akademik 2017-2018?”  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bagaimana Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language 

Teaching Method) dapat meningkatkan keterampilan berpidato Bahasa Indonesia pada 

siswa kelas VIIII MTs Negeri 1 Kota Bengkulu tahun akademik 2017-2018. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Latief, 2012). Ada 

tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian pula yang 

dapat diterangkan. 

a) Penelitian: kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi 

tertentu untu memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti 

b) Tindakan: sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan 
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c) Kelas: sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran 

yang sama dari seseorang guru  

 

Prosedur Penelitian 

  Prosedur dala penelitian ini adalah were pre-assessment, siklus I, siklus II, dan 

Siklus III.Setiap siklus teediri dari empat komponen, yaitu, Perencanaan (planning), 

Penerapan (acting), Observasi (observing) dan Refleksi dan evaluasi (reflecting and 

evaluating).  

 

Prosedur Analisis Data  

  Pertama, Peneliti mengumpulkan data nilai individu siswa disetiap bagian 

akhir dari masing-masing siklus dengan memberikan mereka tes/ ujian. Lalu, peneliti 

menghitung nilai para siswa tersebut dan memasukkannya  kedalam bentuk persentase 

dengan pedoman pada interval nilai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a) Pre-assessment  

Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam pre-assessment 

dapat dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  10 siswa 33% 

2 Rendah 11 siswa 37% 

3 Cukup Baik  6 siswa            20% 

4 Baik  2 siswa 7% 

5 Sangat Baik 1 siswa 3% 

 

Tabel I. Persentase nilai Siswa dalam Pre-Assessment 

 

  Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa keterampiplan siswa dalam 

berpidato Bahasa Indonesia masih rendah bahkan sangat rendah, hal ini disebabkan 

oleh beberapa permasalahan yang mempengaruhi keterampilan siswa dalam menulis. 
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Dengan mengetahui problem yang dihadapi oleh siswa dalam menulis, maka peneliti 

merasa bahwa sebuah metode pengajaran yang cocok mutlak diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia. Dengan adanya metode 

pengajaran bahasa Indonesia yang tepat, maka motivasi mereka juga akan meningkat. 

b) Siklus I 

Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus I dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  7 siswa 23% 

2 Rendah 7 siswa 23% 

3 Cukup Baik  6 siswa 20% 

4 Baik  8 siswa 27% 

5 Sangat Baik 2 siswa 7% 

Tabel II. Persentase nilai Siswa dalam Siklus I 

 

Berdasarkan hasil nilai siswa pada siklus I, peneliti merasa bahwa Metode 

Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language Teaching Method) adalah 

metode yang baik untuk mengajar berpidato Bahasa Indonesia untuk siswa kelas VIII 

MTs Negeri 1 Kota Bengkulu dan harus diterapkan dalam proses belajar dan mengajar 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, khususnya dalam berpidato Bahasa 

Indonesia. Di sisi lain, kondisi para siswa seperti motivasi, ketertarikan untuk menulis, 

keberanian, dan kepercayaan diri meningkat dengan baik. Karena peneliti masih 

menemukan banyak permasalahan tentang aspek di atas dimana para siswa masih 

merasa bingung dalam mengorganisasikan kata-kata dalam tulisan, maka peneliti akan 

melanjutkan ke siklus II. 

c) Siklus II 

 Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus II dapat 

dilihat dari tabel berikut. 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  4 siswa 13% 
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2 Rendah 6 siswa 20% 

3 Cukup Baik  8 siswa 27% 

4 Baik  9 siswa 30% 

5 Sangat Baik 3 siswa 10% 

 

Tabel III. Persentase nilai Siswa dalam Siklus II 

 

Berdasarkan nilai diatas, peneliti harus meningkatkan bahan ajar atau instrument  

dengan kualitas yang lebih biak lagi untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

Disamping itu, peneliti harus mengatur kondisi kelas dengan biak agar tetap aktif dan 

kondusif, serta mampu memotivasi para siswa untuk lebih baik lagi. 

 

d)  Siklus III 

 Persentase nilai siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia dalam siklus III dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

 

NO INTERVAL SISWA PERSENTASE 

1 Sangat Rendah  0 siswa 0% 

2 Rendah 3 siswa 10% 

3 Cukup Baik  10 siswa 33% 

4 Baik  9 siswa 30% 

5 Sangat Baik 8 siswa 27% 

 

Tabel IV. Persentase nilai Siswa dalam Siklus III 

 

Berdasarkan dari nilai diatas, peneliti dan guru  bahasa Indonesia kelas VII MTs 

Negeri 1 Kota Bengkulu melihat peningkatan yang signifikan dalam kegiatan dan 

keterampilan siswa dalam berpidato Bahasa Indonesia. Para siswa mampu mengurangi 

permasalahn yang mereka hadapi di dalam berpidato Bahasa Indonesia selama 

kegiatan belajar dan mengajar. Akan tetapi, di sisi lain, ada sebagian siswa yang masih 

beruasaha untuk mampu menjadi lebih baik lagi dalam berpidato Bahasa Indonesia 
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dimana mereka masih sedikit bingung ketika mereka berpidato Bahasa Indonesia. 

Namun secara keseluruhan para siswa telah mampu mengurangi permasalahan yang 

mereka hadapi selama ini dalam berpidato Bahasa Indonesia dan mereka telah 

mencapai indicator keberhasilan yaitu telah mencapai standar Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 70 (tujuh puluh).  

2. Diskusi 

Berdasarkan hasil yang telah di dapat oleh peneliti di masing-masing siklus 

dalam penelitian ini, kita dapat melihat bahwa para siswa sangat tertarik dalam 

meningkatkan kemampuan mereka dalam berpidato Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative Language 

Teaching Method). Mereka memiliki kepercayaan diri yang baik untuk mampu 

menulis dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap belajar dan 

meningkatkan kemampuan dan tidak memiliki rasa takut ketika melakukan kesalahan. 

Dan yang paling utama adalah kemampuan mereka yang meningkat dari satu sisklus 

ke siklus berikutnya. Di samping itu, Metode Pembelajaran Komunikatif 

(Communicative Language Teaching Method)  dapat meningkatn motivasi para siswa 

untuk menjadi lebih aktif dan memiliki partisipasi yang sangat besar dalam kegiatan 

berpidato Bahasa Indonesia khususnya selama kegiatan belajar dan mengajar didalam 

kelas. 

 

SIMPULAN 

  Metode atau teknik pengajaran adalah salah satu komponen yang sagat penting 

dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan 

para siswa merasa nyaman selama kegiatan belajar dan mengajar tanpa harus memiliki 

pemikiran bahwa berpidato Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang sangat sulit. Salah 

satu metode pengajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar 

bahasa Indonesia adalah Metode Pembelajaran Komunikatif (Communicative 

Language Teaching Method). Metode ini memberikan kesempatan yang besar untuk 

para siswa untuk dapat berpidato Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 
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ABSTRAK 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi menarik apabila 
seorang guru menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran 
Bahasa Indonesia. Sayangnya di era modern sekarang ini, seorang guru masih 
berpedoman dengan pembelajaran yang konvensional yaitu sistem pengajaran yang 
masih berpusat kepada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dan kurangnya 
motivasi siswa pada saat pelajaran. Makalah ini bertujuan untuk memberikan alternatif 
pengajaran menggunakan media audio visual berupa tayangan cerita rakyat yang 
mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Melalui motivasi yang 
dimiliki siswa, maka pembelajaran di kelas akan menjadi bermutu sehingga siswa juga 
mampu mengidentifikasi unsure suatu cerita melalui tayangan media audio visual yang 
didukung oleh motivasinya menyaksikan tayangan dari awal hingga akhir.  Media 
audio visual dapat memberikan pemahaman kepada siswa karena adanya perpaduan 
antara gambar dan suara yang dikemas dengan menarik, maka siswa akan senang dan 
termotivasi. 

Kata kunci : Motivasi belajar, unsure cerita,media audio visual 

 

ABSTRACT 

Bahasa Indonesia is one of the subjects that becomes interesting when a teacher uses 
the right method in conveying Indonesian language learning. Unfortunately in the 
modern era today, a teacher is still guided by the conventional learning of the teaching 
system that is still centered on the teacher, thus making students become passive and 
lack of student motivation during the lesson. This paper aims to provide an alternative 
teaching using audio visual media in the form of folklore impressions that are able to 
provide motivation to students to learn. Through the motivation of students, the 
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learning in the classroom will be qualified so that students are also able to identify the 
element of a story through audio visual media show supported by the motivation to 
watch the impressions from beginning to end. Audio visual media can provide 
understanding to students because of the mix of images and sounds that are packed 
with interesting, then students will be happy and motivated. 

Keywords: learning motivation, story element, audio visual media 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan  kebutuhan yang harus dimiliki  bagi setiap manusia 

untuk kelangsungan hidupnya, melalui pendidikan seseorang dapat memiliki ilmu 

serta wawasan yang luas. Oleh karena itu pendidikan menjadi prioritas utama bagi 

manusia untuk bersaing dalam memajukan dan menambah ilmu yang dimilikinya, 

sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini semakin pesat. 

Pada Sekolah Dasar untuk memperoleh kondisi belajar yang optimal, unsur- 

unsur pendukung dalam kegiatan belajar harus mendukung dan saling 

berkesinambungan. Adanya pembelajaran yang bervariasi diharapkan dapat lebih 

membangkitkan semangat dan memotivasi siswa dalam belajar, supaya kompetensi 

yang ditetapkan dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Salah satu faktor 

penunjang keberhasilan belajar adalah peran media pembelajaran media pembelajaran 

memiliki peran yang cukup penting karena sebagai perantara tentang kerumitan 

penyampaian materi apabila disampaikan secara lisan atau materi yang kurang mampu 

guru jelaskan melalui kata- kata. 

Menggunakan media audiovisual tentang cerita rakyat dapat membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan pengalaman belajar yang sungguh 

menyenangkan dan mungkin membawa kesan yang tak terlupakan bagi siswa maupun 

guru. Dalam penelitian ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur cerita 

rakyat yang ditayangkan. petunjuk guru siswa lebih termotivasi dalam belajar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini  mencoba 

mengemukakan  sumbangan pemikiran demi efektifnya  pengajaran Bahasa Indonesia. 

Titik berat pembahasan diarahkan  kepada media audio visual yang akan digunakan 
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dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan membuat siswa termotivasi untuk belajar sehingga siswa dapat mngidentifikasi 

unsur cerita yang terdapat pada media audio visual.  

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian motivasi belajar 

Motivasi menurut Djaali ( 2008: 101) adalah keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian 

suatu tujuan. Menurut Soemanto (Majid, 308-309) secara umum mendefinisikan 

motivasi sebagai perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi – 

reaksi pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Asdiqoh (2013: 73) Motivasi adalah 

daya dorong yang dimiliki, baik secara intrinsic maupun ekstrinsik yang membuat 

mereka mau belajar. 

Belajar menurut Muhibbin Syah (2010: 68) adalah tahapan perubahan tingkah 

laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar menurut Haryu Islamuddin 

(2012: 161) adalah perubahan tingkah laku yang timbul karena proses belajar 

mengajar.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa motivasi belajar adalah energi aktif yang 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan diri seseorang yang tampak pada gejala 

kejiwaan, perasaan dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan yang harus 

terpuaskan. 

Perlu ditegaskan bahwa motivasi berhubungan dengan suatu tujuan yang 

berpengaruh pada aktivitas. Fungsi motivasi (Maslikhah, 2009:166) adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap berminat dan 

siaga. 
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b.  Memusatkan peserta didik pada tugas – tugas tertentu yang berhubungan dengan 

pencapaian tujuan belajar. 

c. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka 

penjang. 

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat ditarik indikator motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.. 

b. Siswa selalu memperhatikan penjelasan yang diterangkan oleh guru. 

c. Siswa dalam proses belajar mengajar mencatat pelajaran yang dianggap penting. 

d. Siswa berani menanyakan penjelasan dari guru yang belum jelas. 

e. Siswa bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang maksimal. 

 

A. Pengertian media audio visual 

Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan. Djamarah dan Zain (2006:124-125), mengatakan 

media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena media audio visual 

terbagi menjadi dua jenis, yakni: (1) audio visual murni yaitu baik unsur suara maupun 

unsur gambar berasal dari satu sumber, dan (2) audio visual tidak murni yaitu unsur 

suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda. Batasan-batasan mengenai 

pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu alat yang 

digunakan untuk menyampaikan suatu atau informasi dari sumber kepada penerima 

yang berfungsi sebagai perangsang kegiatan belajar dan merupakan bentuk 

komunikasi antara pengirim dan penerima pesan dalam bentuk audio maupun audio 

visual 

Manfaat praktis penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

(Kustandi, 2011: 23) yaitu : 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar. 
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b. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak siswa sehingga menimbulkan 

motivasi, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengetasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa dilingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Penggunaan media 

pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan–kelebihan 

yang dimiliki oleh media tersebut. 

Fungsi media menurut Daryanto (2010: 20) adalah sebagai berikut: 

a. Memotivasi minat atau tindakan. Untuk memenuhi fungsi memotivasi, maka 

media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik penyampaian materi 

dengan berbasis audio visual. 

b. Memberikan instruksi/ pengarahan kepada siswa. 

c. Menyajikan informasi kepada siswa mengenai hal – hal yang belum dimenerti 

oleh siswa. 

A. Unsur- unsur cerita dongeng  

Nurgiyantoro (2005:23) mengatakn bahwa, unsur intrinsik sastra adalah unsur-

unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud misalnya 

peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang pencerita, gaya bahasa, 

dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dongeng yang merupakan 

bagian dari karya sastra yang berbentuk prosa juga mempunyai unsur intrinsik. 

Masing-masing unsur merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membentuk sebuah 

cerita dongeng. Adapun unsur intrinsik karya sastra dongeng yaitu tema, amanat, alur, 

tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan latar atau setting. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut. 

1. Tema 

Tema menurut Nurgiyantoro (2005:80) dapat dipahami sebagai makna yang 

mengikat keseluruhan unsur cerita sehingga sastra tersebut hadir sebagai sebuah 

kesatuan yang padu. Tema merupakan kebenaran yang diperjuangkan melalui logika 

cerita yang mengandung prinsip kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Alasan 
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pengarang hendak menyajikan cerita ialah hendak mengemukakan suatau gagasan. 

Gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra itu yang disebut 

tema (Sudjiman 1991:50). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang hendak disampaikan 

pengarang kepada pembaca yang terdapat dalam sebuah cerita. 

2. Amanat 

Amanat adalah suatu ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang. Menurut 

Suharianto (2005:71) amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Tersurat, 

artinya pengarang menyampaikan langsung kepada pembaca melalui kalimat, baik itu 

berupa keterangan pengarang atau pun berbentuk dialog pelaku. Dan tersurat jika 

pengarang menyampiakan atau mengungkapkan amanat tersebut melalui lakuan tokoh 

maupun jalan pikiran tokoh. 

Berdasarkan uraian mengenai amanat di atas jelas bahwa amanat adalah pesan yang 

ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca baik secara tersurat maupun 

tersirat yang terdapat dalam karya fiksi. 

3. Alur 

Sebuah cerita fiksi dimulai dengan penceritaan suatu keadaan. Keadaan itu 

kemudian mengalami perkembangan dan pada akhirnya ditutup dengan sebuah 

penyelesaian, dan itulah yang dinamakan alu atau plot. Pengertian alur dalam karya 

fiksi adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga 

membentuk sebuah jalinan cerita yang dihadirkan oleh para tokoh atau pelaku dalam 

suatu cerita (Aminuddin,2002:83). Dilihat dari cara menyusun bagian-bagian plot 

tersebut di atas, alur cerita dapat dibedakan menjadi alur maju/lurus, yaitu jika cerita 

tersebut disusun mulai kejadian awal diteruskan dengan kejadia-kejadian berikutnya 

dan berakhir pada pemecahan masalah; dan alur sorot balik (flashback), yakni apabila 

cerita disusun dari bagian akhir dan bergerak ke muka menuju titik awal cerita. Dari 

penjabaran dapat disimpulkan bahwa alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang 

menunjukkan hubungan sebab-akibat sehingga merupakan satu kesatuan yang padu 

dan utuh.  

4. Tokoh dan Penokohan 
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Pelaku yang memerankan peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu 

mampu menjalin sebuah cerita disebut tokoh. Adapun cara pengarang menampilkan 

tokoh atau pelaku disebut penokohan (Aminuddin 2002:79). Penokohan atau 

perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun 

keadaan batinnya yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, 

dan sebagainya (Suharianto 2005:31). Melalui penokohan cerita menjadi lebih nyata 

dalam angan-angan pembaca 

5. Latar atau Setting 

Unsur latar menurut Nurgiyantoro (2007:227) dibedakan dalam tiga unsur pokok 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menyarankan pada lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

”kapan” terjadinya peristiwa yang diceritakan, sedangkan latar sosial menyarankan 

pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu 

tempat yang diceritakan dalam karya fiksi.  

6. Sudut pandang  

Sudut pandang merupakan cara dan sudut pandangan yang digunakan pengarang 

sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

berbentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2007:248). Aminuddin (2004:90) membagi jenis-jenis sudut pandang 

dengan istilah (1) narrator omniscient (pengisahan sebagai pelaku cerita), (2) narrato 

observer omniscient (pengisah sebagai pengamat dan pelaku cerita), dan narrator the 

third person omniscient (pengarang sebagai pelaku ketiga yang serba tahu). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memandang dan 

memposisikan dirinya untuk menceritakan para pelaku dan jalan cerita yang terdapat 

dalam karya fiksi. 

SIMPULAN  

Pendidikan menjadi prioritas utama bagi manusia untuk bersaing dalam 

memajukan dan menambah ilmu yang dimilikinya, sehingga mampu mengikuti 

perkembangan zaman yang sekarang ini semakin pesat. Dengan menggunakan media, 
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peserta didik menjadi lebih semangat untuk belajar bahasa Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan nilai peserta didik terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia serta 

mencintai bahasanya.  

Menggunakan media audiovisual, yaitu video tentang cerita rakyat dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. 

Dipilihnya media audiovisual dikarenakan lebih efektif dalam pembelajaran menurut 

petunjuk guru siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dalam penelitian ini, siswa 

diharapkan dapat mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang ditayangkan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Setiap lembaga pendidikan, baik dasar, menengah, maupun perguruan tinggi 

hendaknya menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana dalam pembelajaran. 

2. Setiap guru harus meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi informatika 

sehingga dapat merancang dan menggunakan media sebagai sarana pembelajaran yang 

efektif. 

3. Siswa atau peserta didik juga perlu ditingkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilannya di bidang Teknologi informatika sehingga dapat menggunakannya 

sebagai media dan sumber belajar yang tidak terbatas. 

4. Guru bahasa Indonesia harus menguasai Teknologi informatika sehingga dapat 

merancang dan memanfaatkan Teknologi informatika sebagai media pembelajaran 

yang efektif dan relevan dengan empat aspek keterampilan berbahasa. 
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