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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah menganalisis keefektifan pembelajaran keterampilan menulis 
teks eksposisi bermuatan nilai-nilai konservasi dengan model cooperative integrated 
reading and composition berdasarkan gaya belajar peserta didik kelas X. Gaya belajar 
mempengaruhi keefektifan pembelajaran menuangkan gagasan atau pendapat dalam 
sebuah tulisan yang memberi informasi, pengetahuan, kegunaan manfaat kepada 
pembacanya yang mencakup tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen faktorial pada 78 
peserta didik Madrasah Aliyah. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 
sintagmatik teams, placement test, student creative, team study, team scorer and team 
recognition, teaching group, facts test, dan whole-class units. Hasilnya, pembelajaran  
menulis teks  eksposisi dengan model CIRC berdasarkan gaya belajar peserta didik 
lebih efektif dilakukan pada peserta didik bergaya belajar visual daripada auditori dan 
kinestetik dengan rerata skor 88,12. Keefektifan pembelajaran itu terjadi karena 
perilaku peserta didik menunjukkan perubahan yang positif, yakni lebih bekerjasama, 
menghargai pendapat orang lain, dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang 
akademik.  
Kata Kunci: teks eksposisi, nilai-nilai konservasi, model CIRC, gaya belajar 
 
 ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of learning writing skills of 
exposition text containing conservation values with cooperative integrated reading and 
composition models based on learning styles of students X class. Learning styles affect 
the effectiveness of learning putting ideas or opinions in a paper that provides 
information, knowledge, usefulness benefits to its readers including thesis, 
argumentation, and reaffirmation. The research was conducted by using quasi-
experimental factorial design on 78 learners Madrasah Aliyah. The learning process is 
carried out in accordance with the syntax of teams, placement test, student creative, 
team study, team scorer and team recognition, teaching group, facts test, and whole-
class units. As a result, learning to write expository text with CIRC models based on 
learning style of learners is more effective on learners in visual style rather than 
auditory and kinesthetic with average score of 88.12. The effectiveness of learning 
occurs because the behavior of learners shows a positive change, namely more 
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cooperation, appreciate the opinions of others, and the development of science in the 
academic field. 
Keywords: exsposition texts, conservation values, CIRC models, learning styles 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Menulis merupakan kegiatan mengekspresikan gagasan, ide, pendapat, atau 

pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Aktivitas mengekspresikan ide, gagasan, 

pikiran atau perasaan menjadi sebuah tulisan merupakan kegiatan utama dalam 

menulis. Menulis adalah komunikasi tulis yang dilakukan untuk menginformasikan 

dan mengekspresikan maksud dan tujuan tertentu, bersifat imajinatif maupun nyata 

(Zulaeha, 2016:11). Menulis merupakan kegiatan mengerahkan ide, gagasan, pikiran 

atau perasaan untuk merangkai kata-kata yang dikuasainya menjadi sebuah tulisan 

yang bermakna. 

Pembelajaran menulis teks eksposisi di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

Madrasah Aliyah (MA) dalam kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 

“Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks 

eksposisi secara lisan dan/tulis”  dan kompetensi dasar “Mengonstruksikan teks 

eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan 

rekomendasi), struktur dan kebahasaan”. Kompetensi dasar ini diberikan pada jenjang 

kelas X Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas. Pembelajaran menulis 

disesuaikan dengan kurikulum bahasa Indonesia yang digunakan pada saat ini.  

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan 

menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia 

yang lengkap yang di dalamnya memiliki situasi dan konteks dapat berwujud tulis 

maupun lisan. Dengan kata lain, belajar Bahasa Indonesia tidak sekadar menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau 

bagaimana memilih kata yang tepat yang sesuai tatanan budaya dan masyarakat 

pemakainya. Ada dua komponen yang harus dipelajari peserta didik dalam 

pembelajaran berbasis teks, yaitu makna dan bentuk (Mahsun, 2014:39). Kedua unsur 
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tersebut hadir secara stimultan dan keduanya harus ada. Guru perlu menyadari bahwa 

kemampuan berpikir yang dibentuk dalam bahasa adalah kemampuan berpikir 

sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan 

yang mendasar, yaitu berbasis teks. Tujuannya adalah membawa peserta didik sesuai 

perkembangan mentalnya dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan 

berpikir kritis. Prinsip penerapannya, yaitu bahasa dipandang sebagai teks. 

Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasan untuk 

mengungkapkan makna pembelajaran. Bahasa bersifat fungsional dan bahasa 

merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. Ada empat prinsip pembelajaran 

teks yang harus dipahami bersama, yaitu: (1) bahasa dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa 

merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan 

makna, (3) bahasa bersifat fungsional, artinya  penggunaan bahasa tidak pernah dapat 

dilepaskan dari  konteks. Konteks tersebut mencerminkan ide, sikap, nilai, dan 

ideologi pengguna, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan 

berpikir manusia (Kemdikbud, 2013:v). Keempat prinsip tersebut mencerminkan 

bahwa dalam setiap teks terdapat struktur tersendiri yang satu sama lain berbeda. 

Makin banyak jenis teks yang dikuasai seseorang, maka makin banyak pula struktur 

berpikir yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial dan akademik. 

Teks eksposisi adalah salah satu teks fungsional sehingga dibelajarkan pada 

kurikulum 2014, 2006, dan 2013. Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks yang 

cenderung memiliki frekuensi penggunaan yan tinggi. Penulis atau penutur tidak 

sekadar menuangkan gagasan dan pendapat,  tetapi juga membuka wawasan dan 

mencerdaskan pembaca atau mitra tuturnya. Zulaeha (2017:3) mengemukakan bahwa 

keterampilan menulis peserta didik di tingkat SMA masih terbatas. Mereka perlu mahir 

membedakan jenis-jenis paragraf, terutama antara paragraf argumentasi dan paragraf 

eksposisi. 

Ruang lingkup materi pembelajaran menulis eksposisi untuk peserta didik 

MA/SMA dalam Kurikulum 2013, yaitu wawasan nasional dan internasional. Salah 

satu isu nasional yang perlu diintegrasikan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi 
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adalah nilai-nilai konservasi yang berkelindan di sekeliling peserta didik. Nilai-nilai 

adalah sifat-sifat atau hal-hal penting dan berguna bagi kemanusiaan, sedangkan 

konservasi adalah upaya atau tindakan nyata yang dilakukan untuk menyelamatkan, 

melindungi, dan melestarikan lingkungan sekitar secara bijaksana. Bangsa Indonesia 

sedang mengalami krisis, seperti kerusakan lingkungan dan kurangnya daya dukung, 

merosotnya kepercayaan dan jatidiri sebuah bangsa (Tim Pengembang Konservasi 

Unnes, 2014). Untuk mengatasi krisis itu, diperlukan upaya pemulihan nilai-nilai  yang 

telah diajarkan oleh para leluhur bangsa Indonesia sebagai usaha menyadarkan 

generasi penerus.  

Pembelajaran menulis teks eksposisi bermuatan nilai-nilai konservasi 

memerlukan model yang mengintegrasikan keterampilan membaca dan menulis dalam 

kelompok yang heterogen. Pembelajaran dengan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) peserta didik dibiasakan aktif dan bekerja sama 

serta saling berbagi mengenai informasi yang diperoleh dari membaca (Slavin, 

2010:204). Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik 

dibiasakan menulis teks eksposisi. Tujuan penelitian adalah menganalisis keefektifan 

pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi bermuatan nilai-nilai konservasi 

dengan model cooperative integrated reading and composition berdasarkan gaya 

belajar peserta didik kelas X.  

Menulis adalah memindahkan pikiran atau perasaan dalam bentuk lambang-

lambang bahasa (Semi, 2007:8). Ketika menulis, seseorang mengekspresikan gagasan, 

pikiran, dan perasaannya. Menulis adalah kegiatan seseorang dalam menuangkan ide 

atau gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Menulis karangan adalah kesanggupan, 

kecukupan, dan kejayaan untuk menuangkan ide-ide yang merupakan ungkapan 

perasaan dan berisikan pengetahuan dan berbagai pengalaman hidup (Finoza, 

2009:189), sedangkan Kosasih (2012:32) mengemukakan bahwa mengarang adalah 

bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu 

kesatuan tema yang utuh antara satu dengan yang lainnya. Proses menulis merupakan 

serangkaian kegiatan menyampaikan ide atau gagasan yang diungkapkan melalui 

sebuah tulisan yang bertujuan agar mudah dipahami oleh pembaca (Nurudin, 2010:4). 

Menulis tidak sekadar untuk berekspresi atau mengabarkan pada para pembaca tentang 
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sesuatu yang baru, melainkan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan diri, 

khususnya mengenali diri. Seseorang mengembangkan potensi diri yang dimilikinya 

melalui menulis. Seseorang  dapat mengembangkan hal-hal positif yang ada pada 

dirinya. Penulis memilih kata-kata yang tepat untuk mewakili gagasan, pikiran, dan 

perasaan (Zulaeha, 2016:12). Jadi, menulis adalah serangkaian kegiatan menuangkan 

gagasan dan pendapat yang dilakukan seseorang dengan menggunakan lambang tulis 

dan pilihan kata yang sesuai untuk membuka wawasan dan mencerdaskan pembaca 

serta mengembangkan potensi dirinya.  

Eksposisi berarti ‘membuka’ dan ‘memulai’. Exposition means explanation 

(eksposisi adalah penjelasan). Ini berarti tulisan eksposisi berusaha untuk 

memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Eksposisi adalah 

wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan atau menguraikan 

sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan 

pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan suatu tanpa ada maksud 

mempengaruhi pikiran, perasaan dan sikap pembacanya (Suparno dan Yunus, 

2006:14). Eksposisi merupakan teks yang berisi paparan suatu fakta atau kejadian 

tertentu, pikiran atau pendapat dengan harapan dapat memperluas wawasan atau 

pengetahuan dan pandangan orang lain. Teks eksposisi digunakan untuk memaparkan 

terjadinya suatu peristiwa, cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara 

kerja sebuah mesin, cara mengonsumsi obat-obatan, dan sebagainya. Teks eksposisi 

memuat suatu isu atau persoalan tentang topik tertentu dan pernyataan yang 

menunjukkan posisi penulis dalam menanggapi isu atau persoalan tersebut (Priyatni, 

2014:91). Finoza (2009:246) mengemukakan “…karangan eksposisi merupakan 

wacana yang bertujuan untuk memberi tahu, mengupas, menguraikan, atau 

menerangkan sesuatu”. Jadi dapat dikatakan menulis teks eksposisi adalah 

menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan yang isinya menguraikan atau 

menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan 

yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, 

padat, dan akurat yang dimaksudkan untuk membuka wawasan pembaca.  

Teks eksposisi mempunyai ciri yang berbeda dengan teks yang lainnya, yaitu 

berisi  pengetahuan atau informasi yang disampaikan kepada pembacanya. Keraf 
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(1995) mengemukakan bahwa ciri teks eksposisi, yaitu lebih sering menggunakan 

gaya bahasa informatif. Informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembaca dan 

dapat menambah pengetahuan pembacanya. Semi (2007:62) mengatakan bahwa ciri-

ciri eksposisi adalah (1) memberikan informasi, pengertian dan pengetahuan, (2) 

tulisan itu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana, (3) 

disampaikan dengan gaya yang lugas dan bahasa yang baku, (4) umumnya disajikan 

dengan susunan logis, dan (5) disajikan dengan nada netral tidak memancing emosi, 

tidak memihak dan memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Dengan demikian, 

ciri-ciri teks eksposisi adalah suatu tulisan yang memberikan uraian, informasi kepada 

pembacanya dan dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, di mana, dan 

bagaimana pada teks yang dibuat penulis.  

Struktur teks eksposisi menurut Zulaeha (2016), meliputi: (a) introduksi, tentang 

topik yang akan dibicarakan, (b) isi, hal yang berhubungan dengan topik, dan (c) 

kesimpulan mengenai hal-hal dalam pemaparan topik. Eksposisi menyingkap sesuatu 

(buah pikiran atau ide, perasaan, atau pendapat penulis) yang selama ini tertutup, 

terlindung atau tersembunyi agar diketahui orang lain. Dalam eksposisi, sesuatu yang 

akan diungkapkan disebut tesis (sama dengan tema dalam karangan narasi). Tesis 

merupakan inti dari eksposisi. Seluruh wacana eksposisi harus sejalan dan mendukung 

tesis. ‘Mendukung’ berarti pula ‘membuktikan’ kebenaran tesis. Dengan demikian, 

sebuah eksposisi terdiri dari sebuah tesis, diikuti uraian-uraian yang membuktikan 

bahwa tesis itu benar. Uraian yang mendukung atau membuktikan kebenaran tesis ini 

biasanya disebut kelas-kelas. Struktur teks eksposisi mencakup: (1) pernyataan 

pendapat (tesis), berisikan pendapat atau prediksi sang penulis yang tentunya 

berdasarkan sebuah fakta; (2) argumentasi, yaitu alasan penulis yang berisi fakta-fakta 

yang dapat mendukung pendapat atau prediksi sang penulis; dan (3) penegasan ulang 

pendapat, yaitu penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta 

dalam bagian argumentasi.  

Dengan demikian, struktur teks eksposisi merupakan tahapan untuk uraian yang 

dituangkan dalam sebuah tulisan dan dapat memberi informasi, pengetahuan, 

kegunaan manfaat kepada pembacanya yang mencakup tesis, argumentasi, dan 

penegasan ulang.  
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  Nilai-nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal penting yang berguna bagi 

kemanusiaan. Konservasi adalah upaya atau tindakan nyata yang dilakukan untuk 

menyelamatkan,  melindungi, dan melestarikan lingkungan sekitar  dan budaya dengan 

bijaksana. Nilai-nilai karakter konservasi adalah religius, jujur, cerdas, adil, tanggung 

jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, tangguh, dan santun (Tim 

Pengembang Konservasi Unnes 2014). Religius adalah meyakini, menjalankan ajaran 

agama sesuai dengan keyajinan masing-masing serta menghargai perbedaan agama. 

Jujur adalah berperilaku sesuai dengan norma-norma kebenaran, berani membela 

kebenaran, menepati janji, berani mencela kebohongan dan kecurangan. Cerdas adalah 

berpikir dan menemukan kebenaran secara logis dan memecahkan masalah-masalah 

secara tepat dan akurat. Adil adalah sikap atau perilaku sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia serta tidak sewenang-wenang. Tanggung Jawab adalah bekerja 

sesuai dengan hak dan kewajibannya, dapat mengemban kepercayaan orang lain serta 

berani mengakui kekurangan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain. Peduli 

adalah perilaku yang peka terhadap lingkungan dan budaya. Toleran adalah mengakui 

perbedaan agama atau kepercayaan, mengakui perbedaan ras dan sebagainya serta 

menjaga perasaan orang lain yang berbeda. Demokratis adalah mengakui persamaan 

dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cinta tanah air adalah berani 

membela kepentingan bangsa dan negara serta berjiwa patriot. Tangguh adalah 

perilaku pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Santun adalah perilaku 

rendah hati dalam pergaulan serta berbicara dengan bahsa yang baik. 

CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif. 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition adalah salah 

satu model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan 

pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar agar lebih menyenangkan dan menarik minat peserta didik (Slavin, 

2010:200-212). Peserta didik termotivasi untuk saling bekerja sama dalam sebuah tim 

(Slavin 2010:201). Model pembelajaran CIRC, Suyitno (2005:3-4) memiliki delapan 

sintagmatik: (1) teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 

5 peserta didik; (2) placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata skor ulangan 

harian sebelumnya atau berdasarkan skor rapor agar guru mengetahui kelebihan dan 
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kelemahan peserta didik pada bidang tertentu; (3) student creative, melaksanakan 

tugas dalam suatu kelompok dengan menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya; (4) team study, yaitu 

tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberika 

bantuan kepada kelompok yang membutuhkannya; (5) team scorer and team 

recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan 

kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas; (6) teaching 

group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas 

kelompok; (7) facts test, yaitu pelaksanaan test atau ulangan berdasarkan fakta yang 

diperoleh peserta didik; (8) whole-class units, yaitu pemberian rangkuman materi oleh 

guru di akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Sistem sosial 

model CIRC adalah guru dan peserta didik terlibat langsung dalam semua tahap 

kegiatan pembelajaran. Sistem sosial yang berlaku mencakup kelompok kecil peserta 

didik yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Peran guru cukup penting 

karena penentuan teks membutuhkan kecermatan agar contoh dapat memenuhi kriteria 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik, kultur sosial, dan 

keterjangkauan. Tahap eksplorasi adalah kegiatan membaca berkelompok, 

pembahasan dan diskusi kelompok terhadap teks, pelatihan menelaah dan merevisi 

teks, dan apresiasi terhadap karya peserta didik, peran peserta didiklah yang dominan 

dan penting. Peserta didik dan guru terlibat dalam penyimpulan dan peskoran 

pembelajaran. Sistem reaksi model CIRC tampak pada kinerja peserta didik dalam 

tugas-tugas akademik, memahami konsep-konsep sulit dan membantu peserta didik 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Secara aktif peserta didik melibatkan 

kecerdasan interpersonal, dapat bekerjasama yang baik dengan orang lain, mendorong 

kolaborasi (kerjasama), berkompromi dan bermusyawarah mencapai kesepakatan dan 

secara umum menyiapkan mereka untuk masuk dalam dunia hubungan personal 

(Zulaeha, 2013). Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model 

pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan peserta didik 

untuk mendapatkan informasi tentang teks. Sumber belajar, seperti buku peserta didik 
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dan buku guru, majalah-majalah, dan jurnal-jurnal Bahasa. Media pembelajaran, 

seperti televisi, radio dan internet dapat digunakan sebagai sistem pedukung peserta 

didik dalam membuat tulisan. Sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah 

yang prima yang menyediakan buku-buku bacaan yang memenuhi syarat. Dampak 

instruksionalnya adalah peserta didik dapat bekerjasama dan menghargai pendapat 

orang lain, berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang akademik. Peserta didik 

dapat bekerjasama menghargai pendapat orang lain, berkembang ilmu pengetahuan 

dalam bidang akademik. Adapun dampak pengiringnya adalah terjalin kekompakkan 

individu dalam suatu kelompok). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen 

quasi eksperimen faktorial karena memperhatikan kemungkinan adanya variabel 

moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap hasil 

(variabel dependen) (Sugiyono 2011:113). Dalam penelitian ini ditambahkan variabel 

moderator gaya belajar visual, auditorial yang menjadi karakteristik peserta didik kelas 

X yang mempengaruhi variabel terikat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive (purposive sampling) bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan 

kebutuhan tertentu, yaitu  pengaruh perlakuan terhadap keterampilan menulis teks 

eksposisi peserta didik Madrasah Aliyah negeri dan swasta (Arikunto, 2010:183). 

Sampel penelitian adalah keterampilan menulis teks eksposisi bermuatan multikultural 

peserta didik kelas X MAN 1 Kudus dan kelas X MA Al- Irsyad Gajah Demak Tahun 

Ajaran 2016/2017 dengan mempertimbangankan: (1) memiliki standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada pelajaran Bahasa Indonesia 75, (2) madrasah 

terakreditasi A, (3) sarana dan prasarana pembelajaran tersedia, dan (4) peserta didik 

memiliki kemampuan heterogen. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dua 

variabel bebas, satu variabel terikat, dan dua variabel perantara atau atribut. Variabel 

bebas pertama (X1) adalah model CIRC dari variabel bebas kedua (X2) adalah model 

TTW. Variabel terikat (Y1) adalah kemampuan peserta didik menulis teks eksposisi 

bermuatan multikultural. Variabel moderator penelitian adalah gaya belajar visual, 

auditori, dan kinestetik. Instrumen peskoran keterampilan menulis teks eksposisi 
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bermuatan konservasi berupa rubrik peskoran, meliputi aspek isi, organisasi, kosakata, 

penggunaan bahasa, dan mekanik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik tes, angket, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif komparatif, yaitu membandingkan hasil tes kemampuan awal dan akhir. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisis apakah skor rata-rata kelas eksperimen 1 

dengan kelas eksperimen 2 berbeda secara signifikan atau tidak. Analisis statistik yang 

dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan bantuan Statictical Package for 

Social Sciences (SPSS) 16,0 for Windows. Kriteria penolakan atau taraf signifikansi 

pada taraf 5% yang berarti bahwa taraf kepercayaan berskor 95 % adalah jika Fhitung > 

Ftabel maka H1 diterima H0 ditolak, akan tetapi jika thitung < ttabel maka H1 ditolak dan 

H0 diterima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keefektifan pembelajaran menulis teks eksposisi bermutan konservasi dengan 

model CIRC dapat dilihat dari unsur-unsur model CIRC selama pembelajaran dan 

dilihat dari hasil belajar peserta didik. Penerapan model CIRC meliputi penerapan 

prinsip-prinsip model, sintakmatik, sistem reaksi, sistem pendukung, serta dampak 

instruksional dan dampak pengiring model CIRC. Hasil belajar peserta didik dapat 

dilihat dari ketercapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada kompetensi dasar 

menulis teks eksposisi secara tertulis. Kefektifan pembelajaran menulis teks eksposisi 

dengan model CIRC didukung oleh adanya gaya belajar peserta didik, sehingga gaya 

belajar mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran peserta didik. 

 

Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Bermuatan Konservasi dengan Model 

CIRC  

Interaksi antara peserta didik dengan guru dalam pembelajaran memiliki 

kebermaknanaan yang tinggi sehingga peserta didik terampil menulis teks eksposisi 

sesuai tugas masing-masing. Keefektifan model CIRC dalam pembelajaran menulis 

teks eksposisi dapat diketahui melalui tahapan-tahapan atau sintakmatik model CIRC 

yang dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas. Sintakmatik model CIRC meliputi 

tahapan teams, plasement test, student cerative, team scorer an time recognition, 

teaching group, fact test, whole classunits. 
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Pada pertemuan pertama, peserta didik secara berkelompok saling membaca dan 

mencermati teks eksposisi yang ditayangkan oleh guru melalui slide ppt. Peserta didik 

saling bertanya jawab mengenai hal yang belum dipahami. Secara berkelompok, salah 

satu anggota kelompok membacakan teks pada lembar kerja yang telah diterima, 

anggota kelompok yang lain menyimak dengan peduli dan santun. Peserta didik mulai 

mendiskusikan dan menyelesaikan bersama kelompoknya terkait tugas yang diberikan 

oleh guru melalui lembar kerja. Setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas, kemudian peserta didik yang lain memberikan tanggapan. 

Pertemuan kedua, peserta didik secara berkelompok menyimak penjelasan guru. 

Peserta didik mencermati lembar kerja yang telah dibagikan, kemudian tanya jawab 

terkait hal yang belum dipahami. Peserta didik memilih topik yang disediakan dalam 

lembar kerja dengan jujur dan secara berkelompok mengembangkan topik yang dipilih 

menjadi kerangka karangan teks eksposisi dengan tanggung jawab. Peserta didik 

bersama kelompok menulis teks ekposisi sesuai dengan topik, struktur, dan kaidah 

bahasa teks eksposisi dengan tanggung jawab. Peserta didik saling mengoreksi hasil 

kerja kelompok berdasarkan topik, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. 

Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan 

santun. Kelompok yang lain memberi tanggapan. Pertemuan ketiga, peserta didik 

secara individu menjawab beberapa pertanyaan dari guru terkait pengetahuan tentang 

teks eksposisi dengan jujur dan tanggung jawab. Mereka menerima lembar kerja dan 

memerhatikan penjelasan guru dalam tata kerja secara individu. Peserta didik memilih 

topik yang telah disediakan dalam lembar kerja secara individu dengan jujur. Setelah 

itu mereka mengembangkan topik yang dipilih menjadi kerangka karangan teks 

eksposisi dengan jujur dan tanggung jawab. Peserta didik mulai menulis teks eksposisi 

berdasarkan kerangka yang dibuat sesuai dengan topik yang telah ditentukan dan 

mengoreksi hasil tulisan individu sesuai dengan struktur teks eksposisi dan kaidah 

kebahasaan teks eksposisi dengan tanggung jawab. Mereka dengan peduli saling 

memberi masukan antaranggota kelompok terkait hasil karya masing-masing 

kemudian mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dengan penuh tanggung 

jawab. Peserta didik yang lain memberikan tangapan dan bertanya. Sistem sosial yang 

dikembangkan selama proses pembelajaran model CIRC adalah memaksimalkan 
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kerjasama dan interaksi kooperatif antarpeserta didik. Mereka bekerjasama membagi 

gagasan, mengevaluasi dengan teman-temannya mengenai hal yang didiskusikan, dan 

tidak bergantung pada evaluasi yang diberikan guru. Dengan demikian, suasana kelas 

yang menyenangkan dan penuh kerjasama. Pembelajaran kooperatif model CIRC 

secara aktif melibatkan kecerdasan interpersonal, mengondisikan peserta didik untuk 

kerjasama yang baik dengan orang lain, bersepakat atau kompromi dan 

bermusyawarah mencapai kesepakatan dan secara umum sehingga menyiapkan 

mereka untuk masuk dalam dunia hubungan personal. Peran guru bukan mencurahkan 

dan menyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai motivator, 

mediator, fasilitator. Pembelajaran didukung dengan sumber belajar yang memadai, 

seperti buku-buku yang memuat teks eksposisi, majalah, jurnal-jurnal bahasa, laptop 

dan proyektor untuk menayangkan media audio visual serta papan sarana apresiasi 

karya peserta didik. Dampak instruksional yang dicapai adalah peserta didik terampil 

menulis teks eksposisi bermuatan konservasi, sedangkan dampak pengiring yang 

ditimbulkan adalah kebiasaan positif dalam belajar, seperti bekerjasama, menghargai 

pendapat orang lain, berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang akademik.  

Pembelajaran berlangsung secara klasikal dan tidak diskriminasi antarpeserta 

didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jumlah peserta didik 78 orang dengan 

rincian 36 peserta didik kelas X MIPA 5 MAN 01 Kudus dan 42 peserta didik X MIPA 

2 MA Al Irsyad Gajah Demak.  Peserta didik dalam eksperimen ini terdiri atas 29 

orang bergaya belajar visual, 27 orang bergaya belajar audio, dan 20 orang bergaya 

belajar kinestetik. Jadi,  peserta didik yang bergaya belajar visual lebih dominan dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi bermuatan konservasi. 

 

Hasil Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dengan Model CIRC 

Hasil tes awal (pretest), peserta didik memperoleh skor tertinggi 89 dan 

skor terendah 63 dengan rata-rata skor 75,04. Aspek yang diskor dalam keterampilan 

menulis teks eksposisi bermuatan konservasi, meliputi kesesuaian isi teks dengan 

topik, kelengkapan struktur teks diskusi, pemilihan kosa kata, penggunaan kalimat, 

serta ejaan dan tanda baca. Setelah dilakukan pemberlakuan model CIRC dalam 

pembelajaran, maka dilakukan tes akhir (posttest). Tes akhir aspek keterampilan 
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dilakukan dua kali. Tes pertama dilakukan secara berkelompok, tes kedua dilakukan 

secara individu. Tes individu yang dijadikan sebagai skor posttest yang lihat 

perbedaannya dengan skor pretest. Tes kelompok digunakan sebagai latihan peserta 

didik dalam menulis teks eksposisi bermuatan konservasi. Perbedaan perolehan skor 

pretest dan posttest aspek keterampilan menulis teks eksposisi bermuatan konservasi 

disajikan pada tabel 2 berikut.  

Tabel 2. Perbedaan Rerata Skor Pretest dan Posttest Aspek Keterampilan  

Pengujian Skor Rata-rata 
Tertinggi Terendah Pretest Posttest 

V A K V A K V A K V A K 
Pretest 90 85 85 60 50 55 70,83 69,09 77,69 88,12 83,15 78,21 
Posttest 100 97 84 75 75 75 

 
Pada pretest, skor tertinggi yang diperoleh peserta didik bergaya belajar 

visual 90, bergaya belajar auditori dan kinestetik 85, sedangkan skor terendah pada 

peserta didik bergaya belajar visual 60, bergaya belajar auditori 50, dan bergaya belajar 

kinestetik 55. Rata-rata skor tes awal pada peserta didik bergaya belajar visual 70,83 

sedangkan peserta didik bergaya belajar audio 69,09, dan peserta didik yang bergaya 

belajar kinestetik skor rata-rata pada tes awal sebanyak 77,69. Dengan demikian skor 

rata-rata peserta didik bergaya belajar visual, audio, dan kinestetik pada tes awal masih 

di bawah kriteria ketuntasan minimal.  

Pada tes akhir (posttest), diperoleh skor tertinggi peserta didik bergaya belajar 

visual sebesar 100, sedangkan skor terendah pada peserta didik bergaya belajar visual 

sebesar 75. Skor tertinggi pada peserta didik bergaya belajar audio 97, sedangkan skor 

terendah peserta didik bergaya belajar 75. Skor tertinggi yang diperoleh peserta didik 

bergaya belajar kinestetik 84, sedangkan skor terendah peserta didik bergaya belajar 

kinestetik 75. Perolehan rata-rata skor akhir yang diperoleh kelompok visual adalah 

88,12, kelompok audio 83,15, dan kelompok kinestetik 78,21. Dengan demikian skor 

rata-rata peserta didik bergaya belajar visual, audio, dan kinetetik pada tes akhir telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal, yakni 75.  

Uji ketuntasan peserta didik bergaya belajar visual menggunakan uji satu pihak 

(pihak kanan) dengan hipotesis Ho : ̅ < 75 atau H1 : ̅ > 75 melalui SPSS, maka Ho 

ditolak jika thitung > ttabel.. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh thitung sebesar 7,495 
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dan ttabel diperoleh dengan df = 29, sig 5% (1 tailed) = 1,699. Karena thitung > ttabel (7,495 

> 1,699), maka Ho ditolak dan menerima H1. Artinya keterampialn menulis teks 

eksposisi bermuatan nilai konservasi pada peserta didik bergaya belajar visual lebih 

banyak di atas 75 dari yang diharapkan diterima, sedangkan Ho yang menyatakan 

bahwa keterampialn menulis teks eksposisi bermuatan nilai konservasi pada peserta 

didik banyak yang dibawah 75 ditolak. 

Uji ketuntasan peserta didik bergaya belajar audio menggunakan uji satu pihak 

(pihak kanan) dengan hipotesis Ho : ̅ < 75 atau H1 : ̅ > 75. Melalui SPSS maka Ho 

ditolak jika thitung > ttabel. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diperoleh thitung sebesar 

6,730 dan ttabel diperoleh dengan df = 27, sig 5% (1 tailed) = 1,703. Karena thitung > ttabel 

(6,730 > 1,703), maka Ho ditolak dan menerima H1. Artinya keterampialn menulis teks 

eksposisi bermuatan nilai konservasi pada peserta didik bergaya belajar audio lebih 

banyak yang di atas 75 dari yang diharapkan diterima, sedangkan Ho yang menyatakan 

bahwa keberhasilan peserta didik banyak yang dibawah 75 ditolak. 

Uji ketuntasan peserta didik bergaya belajar kinestetik menggunakan uji 

satu pihak (pihak kanan) dengan hipotesis Ho : ̅ < 75 atau H1 : ̅ > 75. Melalui SPSS 

maka Ho ditolak jika thitung > ttabel. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diperoleh thitung 

sebesar 6,730 dan ttabel diperoleh dengan df = 20, sig 5% (1 tailed) = 1,725. Karena 

thitung > ttabel (6,730 > 1,725), maka Ho ditolak dan menerima H1. Artinya keterampialn 

menulis teks eksposisi bermuatan nilai konservasi pada peserta didik bergaya belajar 

kinestetik lebih banyak yang di atas 75 dari yang diharapkan diterima, sedangkan Ho 

yang menyatakan keberhasilan peserta didik lebih banyak yang dibawah 75 ditolak. 

Pembelajaran menulis teks eksposisi bermuatan niali-nilai konservasi dengan 

model CIRC efektif dilakukan pada peserta didik kelas X Madrasah Aliyah baik negeri 

maupun swasta. Rata-rata skor sikap peserta didik secara keseluruhan sebelum diberi 

perlakuan sebesar 74, setelah diberi perlakuan menjadi 84,26. Perubahan sikap positif 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model CIRC yakni peserta didik lebih 

tanggung jawab, jujur, demokratis, kreatif, dan santun. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gordon (2014) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan model CIRC 

membiasakan peserta didik bekerja dalam kelompok, bertanggung jawab terhadap 

tugas-tugas, kreatif, dan demokratis karena mereka terlibat ke dalam rangkaian 
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kegiatan Bersama dan memiliki tujuan belajar yang jelas, sehingga mereka lebih 

termotivasi dalam belajar sesuai dengan sintagmatik dan dampak model CIRC.   

Salah satu tahap dalam sintakmatik model CIRC adalah tahap teams, 

merupakan tahapan yang melatih peserta didik untuk memiliki sikap tanggung jawab 

dan demokratis, sebab dalam kegiatan tersebut mengajak peserta didik untuk 

membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 anggota secara heterogen sehingga dari 

tahapan ini pendidikan multikultural dan nilai-nilai konservasi ditanamkan oleh guru. 

Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dan jujur, sebab peserta didik sangat 

aktif dan bertangggung jawab dalam melaksanakan tugasnya baik secara individu atau 

kelompok. Terbentuknya sikap tanggung jawab dan jujur dikarenakan dalam 

sintamatik model CIRC terdapat tahapan team study. Pada tahap ini peserta didik 

tampak sangat antusias dan menikmati pembelajaran. Sikap kreatif dan demokratis 

juga tampak pada diri peserta didik dalam tahap student creative, sebab pada tahap ini 

mengajarkan peserta didik untuk berkreatif dalam mengerjakan tugas dan saling kerja 

sama (Aggarwal, 2017). Peserta didik diajarkan mempertanggungjawabkan hasil kerja 

yang telah didiskusikan di depan kelas. 

Skor rata-rata menulis teks eksposisi yang diperoleh peserta didik dengan gaya 

belajar visual 88,21 sedangkan pada peserta didik bergaya belajar audio 83,26 dan 

peserta didik kinestetik 78,35. Pembelajaran menulis teks eksposisi bermuatan niali-

niali konservasi dengan model CIRC lebih efektif dilakukan pada peserta didik 

bergaya belajar visual daripada auditori dan kinestetik. Hal tersebut dapat diperkuat 

dengan pendapat (Slavin 2010:201; Harbaugh, 2010) yang menyatakan bahwa peserta 

didik dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan 

pengajaran kelompok membaca, supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman 

membaca, kosa kata, pembacaan pesan, dan ejaan. Peserta didik termotivasi untuk 

saling bekerja sama dalam sebuah tim.  

 

SIMPULAN 

Pembelajaran  menulis teks  eksposisi secara tertulis dengan model CIRC 

berdasarkan gaya belajar peserta didik efektif dilakukan. Hal tersebut berdasarkan 

pada perbedaan skor rata-rata peserta didik sebelum dan sesudah diberi perlakuan 
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dengan model CIRC. Sebelum diberi perlakuan skor rata-rata aspek keterampilan pada 

peserta didik bergaya belajar visual sebanyak 70,83 sedangkan setelah diberi 

perlakuan sebanyak 88,12, bagi peserta didik bergaya belajar audio sebesar 69,09 

sedangkan setelah diberi perlakuan sebesar 83,15, kemudian untuk peserta didik 

bergaya belajar kinestetik skor rata-rata sebesar 77,69 sedangkan sesudah diberi 

perlakuan sebanyak 78,21. Perilaku peserta didik juga menunjukkan perubahan yang 

positif. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata aspek sikap sebelum perlakuan 

sebesar 74,13 menjadi 84,26 setelah diberi perlakuan. Jadi pembelajaran  menulis teks  

eksposisi secara tertulis dengan model CIRC efektif digunakan bagi peserta didik 

bergaya belajar visual.  

Pembelajaran  menulis teks  eksposisi secara tertulis dengan model CIRC guru 

hendaknya lebih mengaktifkan peserta didik yang kurang aktif membaca dan menulis 

degan dipandu melalui model CIRC, agar peserta didik bisa lebih tanggung jawab atas 

tugas yang didapat. Bagi guru yang ingin mengembangkan sikap jujur, tanggung 

jawab, demokratis, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dapat menerapkan model 

CIRC.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini berkenaan dengan penelitian terhadap  siswa kelas III SDN 1 
Cineumbeuy Kabupaten Kuningan yang berkesulitan membaca. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui profil kemampuan membaca siswa berkesulitan membaca 
tersebut, faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa berkesulitan membaca tersebut, 
rancangan pembelajaran membaca permulaan dengan Metode Analisis Glass bagi 
siswa berkesulitan membaca tersebut,  pelaksanaan pembelajaran dengan Metode 
Analisis Glass bagi siswa berkesulitan membaca tersebut, dan hasil pembelajaran 
dengan Metode Analisis Glass bagi siswa berkesulitan membaca tersebut. Metode 
penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Studi Kasus. Adapun 
instrumen penelitian yang digunakan berupa instrumen tes, observasi, dan wawancara.  
Berdasarkan hasil penelitian dalam Penelitian ini, diperoleh data bahwa di kelas III 
SDN 1 Cineumbeuy Kabupaten Kuningan, terdapat lima orang siswa yang 
berkesulitan membaca. Lima orang tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok, 
yakni siswa berkesulitan membaca berat dan siswa berkesulitan membaca sedang. 
Setelah dilakukan diagnosis diketahui bahwa penyebab siswa berkesulitan membaca 
tersebut terdiri atas  faktor internal yang meliputi: kesadaran fonetik, fonemik, minat 
dan motivasi belajar yang rendah serta faktor eksternal berupa penggunaan metode 
pembelajaran yang kurang efektif dan  kondisi ekonomi keluarga yang rendah, juga 
tingkat pendidikan dan keterampilan orangtua yang rendah pula. 
Setelah dilakukan tindakan berupa pembelajaran membaca permulaan dengan  Metode 
Analisis Glass,  kemampuan membaca siswa  tersebut  mengalami peningkatan.  Hal 
itu  terbukti dari adanya peningkatan kesadaran fonetik dan fonemik kelima siswa 
berkesulitan membaca tersebut. Dari kelima siswa berkesulitan membaca itu, OR dan 
RF masih berada pada level frustrasi namun kemampuan membaca mereka  sudah 
meningkat. Sementara itu, harus sudah mencapai level instruksional. Adapun N  dan 
Rk, mereka sudah mencapai level independen. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa Metode Analisis Glass mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa. 
Namun,  pada siswa berkesulitan membaca berat  Metode Analisis Glass ini belum 
mampu meningkatkan level membacanya.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk 
melakukan penelitian tentang penanganan terhadap  faktor keluarga yang ternyata juga 
berpengaruh terhadap siswa berkesulitan membaca. Selain itu, mengingat Metode 
Analisis Glass ini masih memiliki kelemahan yaitu kurang menarik bagi siswa,  
penulis juga menyarankan untuk meneliti metode lain yang menuntut siswa untuk 
menganalisis seperti halnya Metode Analisis Glass namun lebih menarik bagi siswa. 
 
Kata Kunci: Metode Analisis Glass, Kesulitan Membaca (Reading Difficulties), 
Kemampuan Membaca Permulaan 
 

ABSTRACT 

This research is related to grade 3 students of SDN 1 Cineumbeuy, Kuningan District 
who have difficulty in reading. The purpose of this study is to determine the reading 
ability profile of students with reading difficulties, the factors that cause the students 
reading difficulties, the design of learning to read the beginning with Glass Analysis 
Method for students with reading difficulties, the implementation of learning with 
Glass Analysis Method for students with difficulty reading , And learning outcomes 
with Glass Analysis Method for the students in reading difficulties. 
The research method used in this research is Case Study Method. The research 
instruments used in the form of test instruments, observations, and interviews. 
Based on the results of research in this study, obtained data that in class III SDN 1 
Cineumbeuy District Kuningan, there are five students who have difficulty reading. 
Five people are then divided into two groups, namely students with difficulty reading 
weight and students with moderate reading difficulties. After the diagnosis is known 
that the causes of reading disabilities students consist of internal factors that include: 
phonetic and phonemic awareness, low interest and motivation to learn and external 
factors in the form of the use of less effective learning methods and low family 
economic conditions, as well as the level of education and skills Low parents too. 
After the action is done in the form of learning to read the beginning with Glass 
Analysis Method, the students' reading ability has increased. This is evident from the 
increased awareness phonetics and phonemic fifth students reading the difficulty. Of 
the five students having trouble reading it, OR and RF are still at the level of 
frustration but their reading ability has increased. Meanwhile, H has reached the 
instructional level. As for N and Rk, they have reached an independent level. Thus, it 
can be said that the Glass Analysis Method is able to improve students' reading ability. 
However, in students with difficulty reading the weight of the Glass Analysis Method 
has not been able to increase the level of reading. Based on the exposure, the authors 
suggest the next researcher to conduct research on the handling of family factors that 
also affect the students with difficulty reading. In addition, given the Glass Analysis 
Method still has weaknesses that are less interesting for students, the authors also 
suggest to examine other methods that require students to analyze as well as the Glass 
Analysis Method but more interesting for students. 
 
Keywords: Glass Analysis Method, Reading Difficulties, Early Reading Abilities 
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PENDAHULUAN 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang penting dimiliki oleh 

manusia. Dengan membaca, manusia akan banyak mendapatkan ilmu tentang 

kehidupan. Bahkan, ketika Nabi Muhammad saw. akan diangkat menjadi seorang 

Rasul, perintah pertama yang ia terima adalah membaca. Dalam kitab-Nya Allah swt. 

berfirman,yang artinya,  “Bacalah dengan Nama Tuhanmu” (T.Q.SAl-‘Alaq:1). Hal 

itu menunjukkan betapa petingnya membaca. Seorang Nabi Muhammad yang konon 

adalah seorang ummi (tidak dapat membaca dan menulis) ketika ia akan diamanahi 

untuk menjadi pemimpin umat Islam dan perantara Allah dalam menyampaikan 

perintah-Nya diperintahkan untuk membaca.   

Selain itu, budaya baca suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kemajuannya. 

Namun, berdasarkan hasil survei lembaga internasional yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, United Nations Education Societyand Cultural Organization (UNESCO), 

minat baca penduduk Indonesia jauh di bawah negara-negara Asia.  Hal itu seperti 

yang diungkapkan oleh Aditama (www bit.lipi.go.id: 2008) yang menyatakan bahwa  

dua tahun  sebelumnya , atau tahun 2006,  UNESCO menempatkan  posisi minat baca 

masyarakat Inonesia paling rendah di kawasan Asia. 

Hal itulah yang kemudian menjadikan keterampilan membaca merupakan salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan, 

mulai dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi. Lebih dari itu, sekarang 

keterampilan membaca mulai diajarkan di tingkat pendidikan anak usia dini. Banyak 

pula orang tua yang mulai membiasakan dan mengajarkan keterampilan membaca 

pada anaknya semenjak balita. Penelitian serta buku-buku tentang membaca untuk 

anak usia dini pun banyak dilakukan dan ditulis.  

  Untuk tingkat sekolah dasar, pembelajaran membaca dibagi menjadi dua, yakni 

pembelajaran membaca permulaan dan pembelajaran membaca lanjutan.  Dalam  

pembelajaran membaca permulaan,  membaca diarahkan untuk melafalkan huruf  

sehingga dikatakan bahwa tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah untuk 
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melek huruf. Menurut Mulyati (www.file.upi.edu) yang dimaksud  dengan melek huruf 

adalah anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi 

bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat 

melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman 

terhadap lambang bunyi-bunyi lambang tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran 

membaca permulaan ditujukan untuk siswa  di kelas-kelas awal. 

Sementara itu, pembelajaran membaca lanjutan diberikan untuk anak kelas-kelas 

lanjutan.  Dalam pembelajaran membaca lanjutan ini, siswa diarahkan untuk 

memaknai bunyi huruf yang dapat ia lafalkan sehingga tujuan pembelajaran  membaca 

lanjutan adalah untuk memahami isi bacaan atau yang kemudian disebut dengan melek 

wacana. Menurut Mulyati (www.file.upi.edu) yang dimaksud melek wacana adalah 

kemampuan membaca yang sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-

lambang tulis menjadi bunyi-bunyi bermakna disertai pemahaman akan lambang-

lambang tersebut. 

Namun, pada beberapa kasus masih terdapat  siswa sekolah dasar pada kelas 

lanjut yang belum  mampu  membaca, dalam hal ini belum melek huruf. Misalnya, di 

Kabupaten Kuningan, khususnya di SDN 1 Cineumbeuy, Kecamatan Lebakwangi, 

masih terdapat siswa kelas lanjut  yang belum melek huruf. Di antara mereka ada yang 

sama sekali belum biasa membaca (baru mengenal huruf, namun tidak bisa 

merangkaikan) ada pula yang sudah bisa namun belum lancar atau masih terbata-bata. 

Untuk selanjutnya, penulis mengelompokkan siswa-siswa tersebut ke dalam kelompok 

berkesulitan membaca. 

Ketika penulis mewawancarai seorang guru kelas tentang upaya penanganan 

anak dengan kesulitan membaca itu, beliau mengatakan bahwa sudah dilakukan upaya 

untuk menangani anak tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah meminta teman 

sebayanya membimbing siswa dengan kesulitan membaca itu. Namun, usaha tersebut 

belum berhasil. Ketika ditanya tentang upaya yang dilakukan oleh guru secara 

langsung, beliau menjawab bahwa belum ada upaya yang ia lakukan. Menurut beliau, 

seharusnya tugas itu adalah tugas guru kelas I dan II. Selanjutnya, penulis bertanya 

tentang guru kelas I yang dulu mengajarkan membaca permulaan pada siswa yang 

berkesulitan tersebut. Ternyata, guru tersebut sudah tiada.  
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Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan adalah tentang penyebab kesulitan 

membaca pada siswa tersebut. Beliau tidak dapat menjelaskan secara pasti tentang 

penyebab itu. Beliau hanya menjawab, “Mungkin karena malas”. Dari sana,  penulis 

melihat bahwa belum  adanya upaya dari guru dan sekolah untuk mengetahui penyebab 

sekaligus mengatasi masalah siswa yang berkesulitan belajar tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat  bahwa kondisi tersebut 

memerlukan penanganan atau penyelesaian segera. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib 

anak dengan kesulitan membaca ini selanjutnya. Tentu saja anak ini akan mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang lainnya. Akhirnya, tidak menutup 

kemungkinan anak tersebut akan menjadi anak yang terbelakang dalam hal akademik.  

Untuk itu, penulis tergerak dan tertarik untuk mengadakan penelitian studi kasus 

terhadap siswa berkesulitan  membaca  tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan 

meneliti profil kemampuan membaca  siswa dan menelusuri faktor penyebab kesulitan 

membaca  yang dialami siswa. Selanjutnya, penulis akan mencoba menggunakan 

Metode Analisis Glass sebagai upaya penanganan  untuk meningkatkan kemampuan 

membaca mereka.  

Penelitian serupa yang berkaitan dengan siswa berkesulitan membaca pernah 

dilakukan oleh Juhanaini (2012) dalam Disertasinya yang berjudul “Model 

Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Peserta Didik Berkesulitan 

Belajar (Learning Difficulties) di Sekolah Dasar Reguler”.  Dalam penelitian itu, 

Juhanaini  menggunakan Model Pembelajaran Berdiferensiasi untuk menangani siswa 

yang berkesulitan belajar membaca.  Hasilnya, model pembelajaran tersebut ternyata 

dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa berkesulitan  dan sekaligus 

meningkatkan keaktifan semua  siswa di dalam pembelajaran.  

Selain itu, adapula penelitian lain yang dilakukan oleh  Penney (2002) yang 

berjudul “Teaching Decoding Skill to Poor Readers in High School”.  Dalam 

penelitian itu, Penney pun menggunakan metode Analisis Glass. Berdasarkan  

penelitian tersebut metode Analisis Glass berhasil meningkatkan kemampuan siswa 

dalam membaca. Namun, penelitian ini digunakan kepada siswa tingkat sekolah 

menengah yang menurut hemat penulis tingkat perkembangan kognitifnya berbeda 
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dengan siswa sekolah dasar (walaupun sama-sama terkategori siswa berkesulitan 

membaca). 

Sementara itu, penelitian ini merupakan  studi kasus terhadap siswa berkesulitan 

membaca untuk mengetahui profil kesulitan membaca dan faktor yang diduga menjadi  

penyebabnya. Selanjutnya, penulis menggunakan metode Analisis Glass untuk 

menangani kesulitan membaca yang dialami siswa yang bersangkutan. Dalam 

menggunakan metode ini, penulis betul-betul membebaskan setiap  kata yang 

dilatihkan dari konteks, yaitu tidak memberikan latihan kata dalam bentuk kalimat dan 

tidak disertai gambar apapun. Hal ini sesuai dengan prinsip Metode Analisis Glass 

yang ditulis oleh Gerald  Glass, yaitu Glass Analysis  for Decoding Only. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

tipe studi kasus. Alasan menggunakan metode ini adalah karena penelitian ini akan 

meneliti secara mendalam siswa yang mengalami kesulitan membaca. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 

membaca pada  siswa yang dijadikan objek penelitian. Setelah itu, penulis akan 

menggunakan metode Analisis Glass  sebagai alternatif pembelajarannya.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Tahap Identifikasi Kasus 

Dalam tahap ini, penulis melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang siswa berkesulitan membaca. 

Awalnya, penulis memperoleh informasi bahwa ada siswa kelas IV yang belum bisa 

membaca sama sekali. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa guru wali 

kelas, ternyata di kelas III pun terdapat siswa yang berkesulitan membaca, dan 

jumlahnya lebih banyak. Penulis pun mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang 

siswa yang bersangkutan kepada wali kelas III dan wali kelas IV 

 

Hasil Tahap Identifikasi Masalah 
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Tahap ini, merupakan lanjutan dari tahap identifikasi kasus. Setelah memutuskan 

atau menandai kelas yang diduga terdapat siswa berkesulitan membaca, selanjutnya 

penulis melakukan tes membaca  (assessment) di kelas tersebut.  Tes ini dilakukan 

untuk mengetahui siswa mana saja yang terkategori sebagai siswa berkesulitan 

membaca.  

Berikut adalah hasil tes pada tahap identifikasi kasus untuk kelima siswa tersebut. 

 

Tabel 1. Data siswa yang Terindikasi Berkesulitan Membaca 

 

Berdasarkan data tersebut, ternyata kelima siswa tersebut memiliki kemampuan 

membaca yang berbeda, walau sama-sama terindikasi sebagai siswa berkesulitan 

membaca. Ada siswa yang berkesulitan membaca dan sama sekali tidak dapat 

membaca, yang kemudian penulis sebut sebagai siswa dengan kesulitan membaca 

berat.  Siswa yang termasuk dalam kategori itu adalah O ROsyah dan R Fadillah. Ada 

pula siswa yang terindikasi sebagai siswa berkseulitan membaca, namun sudah mampu 

membaca beberapa kata, yang kemudian penulis sebut sebagai siswa dengan kesulitan 

membaca sedang. Siswa yang termasuk kategori ini adalah N, H, dan Rk. 

 

Hasil Tahap Diagnosis  

Diagnosis Hasil Tes 

Diagnosis tes meliputi tes kesadaran fonik  dan tes kesadaran fonemik. Berikut 

adalah hasilnya. 

No Nama 
Jumlah kata 
yang  benar 

dibaca 

Jumlah Kata 
yang salah 

dibaca 

Jumlah kata 
tak dibaca Level 

1 O 0 0 80 Frustrasi 

2 R 0 0 80 Frustrasi 

3 N 50 30 0 Frustrasi 

4 H 47 33 0 Frustrasi 

4 Rk 71 7 0 Frustrasi 
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Tabel 2. Hasil diagnosis Tes Kesadaran fonik 

Nama 
siswa 

Aspek yang dites 

Membunyikan huruf Membaca kata dengan satu 
suku kata 

Membaca Multysyllabic 
word 

Deskripsi Level Deskripsi Level Deskripsi Level 
O hanya mampu 

membunyikan 
dengan tepat 59 
huruf dari 78 huruf 
yang diteskan 

Perlu 
penanganan 

Tak mampu 
membaca satu 
kata pun 

Perlu 
penanganan 

Tidak dapat 
membaca 
semua kata 

Perlu 
penangan
an 

R hanya mampu 
membunyikan 
dengan tepat 67  
huruf dari 78 huruf 
yang diteskan 

Perlu 
imbingan 

Tak mampu 
membaca satu 
kata pun 

Perlu 
penanganan 

Tidak dapat 
membaca 
semua kata 

Perlu 
penangan
an 

N mampu 
membunyikan 
dengan tepat 
sebanyak 72 huruf 
dari 78 huruf yang 
diteskan. 

Perlu 
bimbingan 

Kata secara 
umum, bisa 
membaca 14 
dari 15 kata 

Lancar  Hanya dapat 
membaca 10 
dari 24 kata 

Perlu 
penangan
an 
Perlu 
penangan
an 

Kata berhuruf 
‘r”; dapat 
membaca 
semua kata 

Lancar 

Kata 
berkluster; 
tidak dapat 
membaca 
semua kata 

Perlu 
penanganan 

H hanya mampu 
membunyikan 
huruf dengan tepat 
sebanyak 60 dari 
78 huruf yang 
diteskan 

Perlu 
bimbingan 

Kata secara 
umum, bisa 
membaca 14 
dari 15 kata 

Lancar  Hanya dapat 
membaca 13 
dari 24  kata 

Kata berhuruf 
“r”: membaca 
14 dari 15 kata 

Lancar 

Kata 
berkluster; 
hanya  dapat 
membaca 1 

Perlu 
penanganan 
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Selain kesadaran fonik, tes juga digunakan untuk mengetahui kesadaran 

fonemik mereka. Berdasarkan tes ini, semua siswa berada pada level perlu 

penanganan. O dan R mereka masih bisa ketika diminta menyebutkan huruf dari kata 

yang diberikan kepada mereka, kecuali untuk huruf /ng/ dan /ny/.  Namun, ketika 

diminta menyebutkan bunyi mereka terlihat bingung. Misalnya ketika mentor berkata 

“Kata ‘dor’ diawali dengan huruf apa?” mereka tak dapat menjawabnya.  

Tidak jauh berbeda, N, H, dan Rk pun mampu memisahkan kata ke dalam 

huruf, kecuali huruf /ng/ dan /ny/. Mereka masih menyebutkannya secara terpisah, 

yaitu /n/ dan /g/ serta /n/ dan /y/. Ketika diminta menyebutkan bunyi awal dan akhir 

mereka masih mampu menyebutkan untuk kata-kata yang sederhana. Namun, mereka 

terlihat bingung untuk kata-kata yang berdiftong dan berkluster. Misalnya, dalam kata 

‘pantai’ yang mereka lihat diakhiri dengan bunyi [i], namun ketika dibunyikan mereka 

mendengar bunyi [ai]. 

 

Diagnosis Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada orangtua siswa untuk mengetahui keadaan siswa 

di rumah dan kondisi keluarga, kepada teman sebaya untuk mengetahui kebiasaan 

siswa di sekolah, dan guru untuk mengetahui kondisi siswa disekolah serta KBM di 

sekolah. Berikut adalah rekap hasil wawancara. 

 

kata dari 15 
kata 

Rk hanya mampu 
membunyikan 
dengan tepat 
sebanyak 70 huruf  
dari 78 huruf yang 
diteskan 

Perlu 
bimbngan 

Kata secara 
umum, bisa 
membaca 
semua kata 

Lancar  Hanya dapat 
membaca 19 
ari 24 kata 

Perlu 
penangan
an 

Kata berhuruf 
“r”, bisa 
membaca 13 
dari 15 kata 

Lancar 

Kata 
berkluster; 
hanya  dapat 
membaca 8 
kata dari 15 
kata 

Perlu 
penanganan 
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Tabel 3  Hasil Wawancara 

 

Diagnosis Hasil Observasi 

 

Tabel 4 Hasil Observasi 

Aspek yang diobservasi Deskripsi 

Kebiasaan membaca siswa - Selalu membaca dengan menunjuk kata sehingga 
menghalangi pandangan 

- Selalu membaca dengan tergesa-gesa 

Subjek: Orangtua Subjek : teman Sebaya Subjek: Guru 
Latar belakang siswa: 
Berdasarkan wawancara 
dengan orangtua, kelima 
siswa tidak pernah 
mengalami kekerasan atau 
sakit yang menyebabkan 
sarap terganggu. Dengan 
kata lain, mereka adalah 
anak-anak yang normal. 
Namun, mereka memang 
jarang belajar membaca di 
rumah. Hal itu Karen tidak 
ada yang membimbing dan 
mengarahkan. 

Kebiasaan belajar: 
Menurut teman-
temannya kelima siswa 
tersebut termasuk siswa 
yang normal. Manun, 
memang merupakan 
siswa yang jarang belajar 

Kondisi siswa 
Menurut guru, kelima 
siswa tersebut termasuk 
siswa dengan nilai yang 
kurang dari KKM. 
Menurutnya, yang 
menyebabkan hal 
demikian adalah karena 
ketidakmampuan siswa 
dalam membaca. 

Tingkat ekonomi keluarga: 
Kesemua siswa berasal dari 
keluarga dengan ekonomi 
menengah ke bawah 

Keaktifan siswa di kelas: 
Menurut teman-
temannya kelima siswa 
tersebut tidak termasuk 
siswa yang aktif di 
kelasnya 

Proses KBM 
Selama ini belum ada 
penanganan khusus bagi 
kelima siswa 
berkesulitan membaca 
tesebut. Di sisi lain PBM 
di kelas pun memang 
masih menggunakan 
metode yang 
biasadilakukan seperti 
ceramah dan penugasan 

Tingkat pendidikan 
orangtua: 
Tingkat pendidikan 
orangtua kelima siswa 
tersebut memang rendah. 
Rata-rata mereka hanya 
lulusan SD. 

Kondisi sekolah 
Menurut guru, hampir 
semua siswa di sekolah 
tersebut berasal dari 
keluarga menengah ke 
bawah. Selain itu, sarana 
dan fasilitas di sekolah 
pun sangat minim 
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Kondisi keluarga siswa - Berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan dan 
ekonomi serta keterampilan yang rendah.  

- Ada juga yang berasal dari keluarga bermasalah 
- Penggunaan bahasa Indonesia yang minim 

Kondisi sekolah - Jumlah kelas yang besar sehingga siswa tidak 
terpantau 

- Pembelajaran yang monoton 
- Fasiliitas belajar yang minim 

 

Hasil Tahap Prognosis 

Setelah dilakukan diagnosis, penulis prognosis. Prognosis adalah pengambilan 

kesimpulan berdasarkan hasil diagnosis yang diperoleh.  Dari diagnosis, diperoleh 

simpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab siswa berkesulitan membaca adalah 

sebagai berikut. 

 

a. Faktor interal, yaitu:  

1) siswa yang berkesulitan membaca ternyata memiliki kesadaran fonetik dan 

fonemik yang rendah 

2) siswa berkesulitan membaca tersebut memiliki motivasi belajar membaca yang 

rendah 

b. Faktor eksternal, yaitu: 

1) siswa yang mengalami kesulitan membaca itu belum mendapat penaganan 

yang khusus. Metode yang selama ini digunakan oleh guru, dirasa belum 

efektif untuk menangani kesulitan membaca yang mereka alami 

2) siswa yang mengalami kesulitan membaca rata-rata berasal dari keluarga 

dengan kondisi sosial ekonomi rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan 

yang rendah, serta minimnya penggunaan bahasa Indonesia di rumah. 

 

Hasil Remedial  

Target hasil ideal dari penelitian ini adalah siswa dapat mampu membaca 

secara lancar dan fasih. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka 

penulis  menetapkan target minimal yang ingin dicapai,yakni: 

1) siswa yang terkategori berkesulitan  membaca  berat ditargetkan mampu membaca 

minimal kata yang terdiri dari dua suku kata, sementara siswa berkesulitan  
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membaca sedang ditargetkan mampu membaca kata yang terdiri dari tiga suku kata 

lebih serta kata berdiftong.  

2) siswa memiliki kemauan dalam belajar membaca yang diperlihatkan oleh 

keseriusan dan antusiasme dalam belajar membaca. 

Berikut ini adalah hasil tindakan yang telah  diberikan kepada kelima siswa 

berkesulitan membaca. Hasil tersebut diperoleh setelah melakukan evaluasi terhadap 

setiap tindakan, mulai tindakan kesatu sampai tindakan kelima sebagaimana yang telah 

dibahas pada subbab sebelumnya.  

a. Siswa O 

Setelah dilakukan tindakan sebanyak lima kali tindakan, kemampuan O dalam 

membaca mengalami peningkatan. Sebelum tindakan ada beberapa huruf yang O tidak 

tahu. Setelah dilakukan tindakan, O sudah mampu mengetahui dan dapat 

membunyikan semua huruf abjad. Hal itu berarti bahwa  kemampuan O dalam 

mengenal huruf mengalami peningkatan. 

Begitu juga dengan kemampuan O dalam membaca kata. Setelah tindakan 

terakhir dilakukan O sudah dapat membunyikan rangkaian huruf atau kata yang terdiri 

dari tiga suku kata.  Setelah tindakan pertama, O belum bisa membaca kata, baru dapat 

membaca suku kata. Setelah tindakan kedua, O sudah dapat membaca kata yang 

sersuku kata dua. Dari 40 kata yang diteskan, ia mampu membaca sebanyak 18 kata. 

Setelah tindakan ketiga, O sudah mampu membaca kata yang bersuku kata tiga. Dari 

40  kata yang diberikan, O mampu membaca sebanyak 23 kata. Setelah tindakan 

keempat, O sudah mampu membaca kata berhuruf /ng/ dan /ny/. Dari 40  kata yang 

diteskan ia sudah mampu membaca sebanyak 32 kata. Setelah tindakan kelima, O 

masih tetap dengan 32 kata, namun membacanya lebih lancar dan percaya diri. Sampai 

tindakan kelima ini kata yang belum dapat dibaca O adalah kata yang berdiftong dan 

kata yang berkluster. 

Hal ini melebihi target minimal  yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini 

juga berarti bahwa kemampuan O dalam mengenali kata yang ditunjukkan dengan 

kemampuan membunyikan rangkaian huruf mengalami peningkatan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran fonetik O sudah meningkat.  



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

 
511 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

Selain kesadaran fonetik, kesadaran fonemik O pun mengalami peningkatan. 

Dia sudah mulai dapat menganalisis bunyi yang terdapat dalam sebuah kata. Misalnya, 

ketika ditanya huruf yang mengawali sebuah kata ia mampu menjawabnya. Contoh 

lain adalah O mampu menganalisis bunyi yang berbeda dalam sebuah kata. Misalnya 

ketika ditanya “Dalam bunyi [ima] dan [ina] huruf apa yang beda?” O menunjuk huruf 

/m/ dan /n/. Artinya, O sudah mampu membedakan bahwa /m/ dan /n/ merupaka fonem 

yang membedakan bunyi [ima] dan [ina]. 

Selain itu, motivasi dan minat O dalam belajar juga sudah mengalami 

peningkatan. Hal itu terbukti dengan antusiasme O ketika mengikuti proses 

pembelajaran membaca. Ia selalu terlihat bersemangat ketika mentornya datang ke 

sekolah untuk memberikan les tambahan.  

b. Siswa R 

Hasil yang diperoleh R pun tidak jauh berbeda dengan O. Ia pun sudah 

mengetahui dan dapat membunyikan semua huruf abjad, walau sesekali mengalami 

lupa. Berbeda dengan O, R hanya mengikuti sebanyak empat kali tindakan/ 

pembelajaran. Setelah tindakan pertama, R pun baru bisa membaca suku kata seperti 

/ma/, /na/, dan sebagainya. Setelah tindakan kedua, R sudah dapat membaca kata yang 

bersuku kata dua, namun masih ada beberapa yang salah. Dari 40 kata yang diteskan, 

R mampu membaca sebanyak 16 kata dengan benar. Setelah tindakan ketiga, 

kemampuan membaca R meningkat. Ia sudah mampu membaca sebanyak 31 kata dari 

40 kata yang diteskan. Setelah tindakan keempat, R sudah mampu membaca kata 

sebanyak 32  kata dari 40 kata yang diteskan. Selain itu, membacanya tidak lagi 

terbata-bata.  

Namun, berbeda dengan O, R masih terlihat tidak bersemangat dalam belajar. 

Buktinya, dari lima kali pertemuan satu kali dia tidak ikut tanpa ada alasan. Dugaan 

sementara, faktor  keluarga yakni ketidakharmonisan  orangtua masih menjadi 

gangguan untuk R.  

Sampai tindakan kelima, O dan R masih berada pada level frustrasi 

(berdasarkan pedO penilaian yang telah ditentukan). Namun, kemampuan membaca 

mereka sudah jauh meningkat dibandingkan sebelumnya yang sama sekali tidak dapat 
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membaca. Tidak  berbeda dengan O, kesadaran fonetik dan fonemik yang dimiliki R 

sudah mengalami peningkatan. 

c. Siswa N 

N termasuk siswa berkesulitan membaca sedang. Artinya, ia sudah mampu 

membaca beberapa kata sederhana. Namun untuk kata-kata yang kompleks ia masih 

kesulitan. Setelah tindakan ini, N pun mengalami peningkatan kemampuan membaca.  

Setelah tindakan pertama, N mampu membaca 26 kata dari 48 kata yang 

diteskan. Ia sudah mulai dapat membaca kata-kata yang lebih kompleks. Setelah 

tindakan kedua, kemampuan membacanya sudah meningkat. Ia sudah mampu 

membaca 31 kata dari 48 kata yang diteskan. Setelah tindakan ketiga, Ia sudah mampu 

membaca sebanyak 40 kata dari 48 kata yang diberikan. Setelah tindakan keempat ia 

sudah mampu membaca 46 kata dari 48 kata yang diteskan. Setelah tindakan terakhir/ 

tindakan kelima, N sudah mampu membaca 47 kata dari 48 kata yang diteskan. Setelah 

tindakan terakhir ini, N berada pada level independen atau perlu bimbingan dari 

sebelumnya yang berada pada level frustrasi.  Dengan hasil seperti itu, dapat dikatakan 

kesadaran fonetik dan fonemik N yang sebelumnya termasuk rendah sudah mengalami 

peningkatan. 

Selain itu, N pun sudah terlihat bersemangat dalam belajar membaca. Ia pun 

tampak semakin termotivasi ketika ia menyadari bahwa kemampuan membacanya 

mengalami peningkatan. Setiap ia melihat buku teks, ia terlihat antusian untuk 

membaca.  

d. Siswa H 

H pun sama dengan N. Ia termasuk siswa berkesulitan  membaca sedang. 

Setelah tindakan pertama,  H baru mampu membaca 20 kata dari 48 kata yang diteskan. 

Setelah tindakan kedua, H sudah mampu membaca 27 kata dari 48 kata yang diteskan.  

Setelah tindakan ketiga, kemampuan H kembali meningkat. Ia sudah mampu membaca 

36 kata dari 48 kata yang diteskan. Setelah tindakan keempat  ia sudah mampu 

membaca 42 kata dari 48 kata yang diteskan. Setelah tindakan kelima, H sudah mampu 

membaca 46 kata dari 48 kata yang diteskan.  Sampai tindakan kelima, H sudah 

mencapai  level instruksional. Artinya, kemampuan membacanya sudah meningkat, 

namun masih memerlukan bimbingan dari guru atau orang di sekitarnya dalam hal 



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

 
513 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

membaca. Namun, secara umum kesadaran fonetik dan fonemik H sudah mengalami 

peningkatan. Dengan demikian, kemampuan membaca H sudah mengalami 

peningkatan. 

Sama dengan N, H pun selalu terlihat lebih antusias  ketika mendapati buku 

teks. Ia selalu mencoba untuk membacanya. Hal itu memperlihatkan semangat dan 

motivasinya sudah mulai meningkat.  

e. Rk 

Dibanding N dan H yang sama-sama terkategori berkesulitan membaca 

sedang, Rk dapat dikatakan paling cepat perkembangannya. Pada tindakan pertama 

saja, ia sudah mampu membaca 35 kata dari 48 kata yang diteskan. Pada tindakan 

kedua, ia sudah mampu membaca 38 kata dari 48 kata yang diteskan. Pada tindakan 

ketiga, Rk sudah mencapai level lancar karena ia sudah mampu membaca 48 kata yang 

diteskan. Kesadaran fonetik dan fonemik Rk jelas mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. 

Rk pun semangit termotivasi. Ketika dinyatakan telah lulus, ia semakin 

percaya diri. Ketika ia diminta membaca buku teks yang lebih kompleks ia terlihat 

lebih antusias dan bersemangat.  

Berdasarkan  pemaparan tersebut, penulis  menarik sebuah simpulan bahwa 

upaya penanganan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa 

berkesulitan membaca tersebut cukup berhasil. Walaupun tidak seratus persen siswa 

berkesulitan membaca mencapai level pembaca lancar (independent), kemampuan 

membaca mereka mengalami peningkatan yang cukup pesat.  Kesadaran fonetik  dan 

fonemik siswa sudah mulai meningkat. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan siswa 

dalam membunyikan huruf yang sebelumnya tidak dapat mereka bunyikan. Selain itu, 

siswa sudah mampu menganalisis bunyi yang terkandung dalam sebuah kata. 

O dan R yang sebelumnya tak dapat membaca satu kata pun, sekarang sudah 

mampu membaca kata yang memiliki dua-tiga suku kata. Artinya, kemampuan O dan 

R dalam pengenalan huruf dan kata sudah meningkat. Selain itu, mereka juga sudah 

dapat menganalisis bunyi yang membentuk sebuah kata. 

Begitu juga dengan N, H, dan Rk. Selain telah dapat membunyikan semua 

huruf, mereka telah dapat membaca kata yang sebelumnya tak dapat mereka baca. 
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Sekarang, mereka telah mampu membaca kata berhuruf /ng/ dan /ny/, berdiftong, serta 

kata berkluster. Dengan demikian, kemampuan mengenal huruf dan kata mereka  

mengalami peningkatan. Artinya, kesadaran fonetik mereka telah mengalami 

peningkatan. 

N, H, dan Rk pun sudah mampu menganalisis bunyi dalam sebuah kata. 

Misalnya, ketika ditanya “Huruf apa yang terdapat pada akhir bunyi kata [sənaŋ], 

mereka menjawab /ng/ bukan /n/ /g/. Lalu ketika ditanya “Pada bunyi kata [mənatap] 

dan [mənətap] huruf apa yang beda” mereka menunjuk huruf /a/ dan /e.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pemaran di atas dapat disimpulkan bahwa, siswa yang terkategori 

reading difficulties adalah mereka yang mengalami kesulitan membaca karena faktor 

internal berupa disfungsi saraf. Mereka adalah siswa yang berkesulitan membaca yang 

dikarenakan oleh faktor  internal berupa rendahnya kesadaran fonetik dan fonemik 

yang rendah. Selain itu, kesulitan mereka disebabkan oleh factor luar seperti kebiasaan 

belajar, keadaan ekonomi keluarga, dan model pembelajaran di sekolah.  

Ternyata, Pembelajaran membaca dengan Metode Analisis Glass berhasil 

mengatasi kesulitan tersebut. Terbukti dengan meningkatnya kemampuan membaca 

siswa setelah diberikan tindakan dengan menggunakan metode ini.  

 

SARAN 

Seperti halnya metode yang lain, Metode Analisis Glass bukan merupakan 

metode yang sempurna. Misalnya, metode ini menekankan pada proses decoding dan 

membedakan antara membaca dan decoding. Oleh karena itu, metode tidak 

mengajarkan membaca kata disertai dengan konteks sehingga tidak memperkenankan 

menggunakan gambar atau menggunakan kata dalam konteks kalimat. Siswa hanya 

diperlihatkan kata-kata tersendiri. Hal itu membuat metode ini kurang menarik bagi 

siswa sehingga sangat memungkinkan siswa  menjadi jenuh. Dengan demikian, perlu 

diadakan penelitian lanjut untuk menangani siswa berkesulitan membaca dengan 

menggunakan metode yang menuntut analisis seperti halnya dalam metode Analisis 

Glass namun lebih menarik bagi siswa 
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ABSTRAK 

Kasus delik aduan adalah kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, 
atau perilaku lain yang dianggab kurang menyenangkan. Apabila korban merasa 
dirugikan dalam hal ini maka korban berhak melapor kepada polisi dengan dasar bukti 
–bukti yang ada. Berdasarkan laporan tersebut, polisi memanggil saksi dan tersangka 
untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Keterangan tersebut diberkas dan dikenal 
dengan istilah BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal itu dilakukan untuk proses 
penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan terdapat unsur kebahasaan, 
yaitu berupa prinsip kerja sama yang mengacu pada teori Grice (1979). Hasil 
interogatif itulah yang dikaji secara pragmatik, sehingga hasil penelitian ini menjadi 
sumbangan baru dalam dunia penelitian linguistik dan kepolisian. Bagaimanpun 
diperlukan SDM penyidik yang berkualitas, agar dalam melaksanakan tugas dalam 
menginterogasi terdakwa berlangsung secara lancar, maksudnya tidak menimbulkan 
masalah baru dan tetap tenang dan permasalahan menjadi terang dengan ilmu 
pragmatic dan kompleksitas kalimat. 
 
Kata kunci : prinsip kerja sama, perseptif linguistik forensik 

 

PENDAHULUAN 

Tuturan interogasi yang dilakukan pentidik  pada kasus delik aduan di Polda 

Jateng dapat dijadikan objek dalam penelitian pragmatik. BAP merupakan wujud data 

dalam penelitian ini. Polda  Jateng menjadi pilihan yang relevan dalam penelitian ini 

karena lembaga kepolisisn tertinggi  di daerah adalah Polda, yang membawahi 

beberapa Polres di suatu Provinsi. Pada masing-masing lembaga kepolisian dari 

tingkat Polda sampai Polsek memiliki penyidik sebagai peran sental untuk membuat 

terang suatu masalah melalui kegiatan BAP.  Penyidik  polri memiliki kewenangan 

dalam melaksanakan kegiatan introgatif terhadap tersangka, saksi ataupun saksi ahli. 

Hal ini sesuai dengan KUHP tentang aturan penyidik, yaitu Pasal 1 angka 1 KUHAP 
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“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.” 

 Kalimat interogasi  polri merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki 

penyidik.Wujud BAP delik aduan di Polda Jateng merupakan hasil interogatif  

penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat negara.  Kalimat 

interogatif adalah bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya terbagi menjadi dua, yaitu 

kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya/tidak dan kaliamat tanya yang 

membutuhkan informasi. Hal yang menarik pada proses BAP adalah bentuk bahasa 

hukum yang selama ini dikenal masyarakat sebagai bahasa penegak hukum ternyata 

dapat dikaji secara kebahasaan. Ranah pragmatik merupakan kajian yang menarik 

untuk mengkaji proses bahasa BAP, karena manifestasi pikiran manusia yang berupa 

tuturan yang kurang menyenangkan dapat berefek pada perilaku pelanggaran hukum. 

Bentuk deskriptif perilaku manusia yang melanggar hukum dapat berefek pada 

tindak pidana. Perilaku yang kurang menyenangkan tersebut termasuk dalam 

kategori kasus delik aduan. Kasus delik aduan adalah kasus yang berkaitan dengan 

pencemaran nama baik, fitnah, atau perilaku lain yang dianggab kurang 

menyenangkan. Apabila korban merasa dirugikan dalam hal ini maka korban berhak 

melapor kepada polisi dengan dasar bukti –bukti yang ada. Berdasarkan laporan 

tersebut, polisi memanggil saksi dan tersangka untuk keperluan penyidikan membuat 

terang suatu kasus. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Bagaimanakah bentuk tindak tutur penyidik yang terdapat pada BAP kasus delik di 

Polda Jateng? 

 

 

Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah mendidkripsikan bentuk tindak tutur penyidik yang 

terdapat pada BAP kasus delik di Polda Jateng?  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu  manfaat teoretis dan secara praktis. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain. 

1) Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan studi tentang pragmatik terkait jenis tindak tutur, prinsip kerja sama 

yang datanya bersumber pada BAP pada kasus delik aduan di Polda Jateng. Penelitian 

ini juga dapat menjadi sumber pustaka dalam memahami dan mengembangkan 

pragmatik bagi pendidik, peneliti, maupun mahasiswa di perguruan tinggi secara 

berkelanjutan. Temuan penelitian ini yang berupa kajian pragmatik dapat menjadi 

kontribusi yang positif dalam bidang pendidikan, maupun penelitian.  

2) Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai ilmu bahasa khususnya bidang pragmatik. Juga memberi sumbangan kepada 

lembaga terkait kebahasaan sebagai khazanah pustaka dalam pengembangan ilmu 

pragmatik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Tinjauan Pustaka 

Wang  (2013). An analysis of the pragmatic functions  of “swearing” in 

interpersonal talk. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural 

Communication. Judul penelitian ini adalah analisis  fungsi  pragmatis  dari 

"bersumpah" dalam pembicaraan antar pribadi. Pada sebagian besar masyarakat, 

sumpah selalu dianggap sebagai kasar. Namun demikian, banyak orang masih sering 

menggunakan kata-kata umpatan dikehidupan sehari-hari mereka. kata Oleh karena 
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itu, bersumpah harus memenuhi beberapa jenis yang unik fungsi komunikatif yang 

berarti linguistik lainnya tidak dapat dengan mudah menyelesaikan. Akibatnya, 

sumpah bisa menunjukkan beberapa efek positif berdasarkan konteks yang berbeda. 

Dalam penelitian saya, tujuan saya adalah untuk menyelidiki berbagai jenis fungsi 

pragmatis kata-kata umpatan yang melaksanakan dalam percakapan sehari-hari 

menurut konteks yang berbeda. Mey (2001) menyatakan bahwa pragmatik melihat arti 

dari bahasa yang sebagian besar dipengaruhi oleh konteks yang terjadi. Artikel ini akan 

menganalisis lima percakapan alami yang direkam dan ditranskrip menggunakan 

Conversation Analysis (CA) transkripsi konvensi yang dikembangkan oleh Gail 

Jefferson. analisis menunjukkan bahwa fungsi pragmatis pelantikan bicara sehari-hari 

terutama untuk mengekspresikan emosi, penekanan verbal, solidaritas dan agresi 

kelompok. Ini adalah sifat-sifat positif dari sumpah yang telah menjelaskan mengapa 

orang sering memilih bersumpah. Namun, karena keterbatasan data, tidak menutupi 

setiap aspek sumpah, oleh karena itu, saya tidak menyarankan penelitian ini sebagai 

panduan lengkap tentang caraorang menggunakan kata-kata umpatan dalam 

percakapan sehari-hari. 

Ibrahim (2015) A Pragmatic Stylistic Framework for Text 

Analysis.International Journal of Education. Artikel ini berfokus pada identifikasi dan 

analisis dari cerita pendek sesuai dengan prinsip-prinsip gaya pragmatis dan analisis 

wacana. Fokus pada analisis teks dan gaya bahasa pragmatis adalah penting untuk teks 

studi, pemahaman pesan teks dan menyampaikan maksud dari produsen teks. Artikel 

ini juga menyajikan satu set standar tekstualitas dan kriteria dari gaya bahasa pragmatis  

untuk analisis teks. Menganalisis teks sesuai makna teks dengan gaya pragmatik. 

Relevansi penelitian ini adalah persamaan kajian pada analisis pragmatik berfokus 

pada teks. Bila pada penelitian tersebut berfokus pada teks dan gya pragmatis saja, tapi 

bila pada penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya berfokus pada pragmatik 

tetapi juga terkait dengan hegemoni penyidik polri. 

Al-Qaderi and Umar (2015) Conversational Implicature in Arabic: A 

Pragmatic  Analysis of Applying Flouting the Maxims to the Yemeni Dialect. 

International Journal of Education. Implikatur cemooh dalam bahasa Arab: Sebuah 
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Analisis Pragmatis Dialek Yaman.  Penelitian ini berfokus pada teori  Gricean tentang 

implikatur dan yangaplikasi untuk bahasa Arab. wawancara semi-terstruktur dengan 

15 peserta yang berbicara dengan dialek Yaman tercatat untuk tujuan menyelidiki teori 

seperti itu. semua wawancara yang audio yang direkam, ditranskripsi, diterjemahkan 

dan diinterpretasikan. Kedua kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Analisis difokuskan 

pada mencemoohkan maksim. Temuan teori  Grace mengungkapkan bahwa  

implikatur dapat diterapkan ke dalam Bahasa Arab, khususnya dialek Yaman.  Data 

dianalisis menunjukkan bahwa maksim kuantitas yang paling sering dilanggar.  

Relevansi termuan penelitian ini adalah sama sama menggunakan teori Grace dalam 

proses analisis data. 

 

LANDASAN TEORETIS 

Pragmatik Pengertian pragmatik juga dijelaskan oleh Cruse (dalam Cummings 

2007:2) pragmatik dapat dianggap berurusan dengan spek-aspek informasi yang 

disampaikan melalui bahsa yang diterima secara umum dalam bentuk –bentuk 

linguistik yang digunakan dan muncul secara alamiah dari makna-makna konvensional 

dengan konteks tempat penggunaan. Zamzani (2007: 16) juga memaparkan tentang 

konsep  pragmatik, yaitu kajian yang terkait langsung dengan fungsi utama bahasa. 

Pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat bahasa, bagimana perilaku  berbahasa  

suatu masyarakat dapat bersosialisasi, oleh karena itu pragmatik terkait dengan teori 

relevansi.  

Prinsip kerja sama dikemukakan oleh Grice (1975) atau dikenal dengan 

cooperative principle. Grice (dalam Rustono 1999:58) mengemukakan bahwa dalam 

melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim 

percakapan (consevational maxim), yaitu (1). maksim kuantitas (maxim quantity), (2). 

maksim kualitas (maxim of quality),(3)maksim relevansi (maxim of relevance), dan (3) 

maksim pelaksanaan (maxim of menner). Pengertian tentang penyidik dikemukakan 

oleh Waluyo ( 2004:44) penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan. Kegiatan 

penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah 

menemukan  berlaku diseantero dunia.  Berikut merupakan pengertian penyidik 
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berdasarkan KUHP. Pasal 1 angka 1 KUHAP“Penyidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.”  Pengertian delik aduan 

telah dikemukakan oleh Amirudin (2004: 118-132) membedakan delik aduan menjadi  

dua bagian, yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut atau 

mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutanya pada 

umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut 

(absolute klachtdelicten) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa 

orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan 

kejahatan yang bersangkutan. Dalam pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah 

(onsplitsbaar). Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna 

penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam halini hanya 

ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si 

pengadu terdapat hubungan tertentu. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan penelitian secara metodologi yang digunakan adalah metode 

deskriptif–kualitati (Bodgan dan Taylor dalam Moleong 1990:3) mengemukakakan 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh berupa teks berita acara 

Pemeriksan (BAP) yang bersumber dari Polda Jateng. Tinjauan pragmatik merupakan 

ranah ilmu terapan  dalam tataran linguistik yang layak untuk diteliti karena bidang ini 

mengkombinasikan penelitian bidang linguistik dan hukum. sehingga pragmatik 

dalam perkembangannya dapat menjadi ilmu yang layak diteliti. Penelitian hukum 

normatif terdiri dari penelitian terhadap azas azas  hukum. Pendekatan hukum normatif 

ini, terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah legal research. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan studi dokumentasi.  Studi dokumentasi 

adalah  studi yang dilakukan dengan cara pengumpulan kasus kasus yang berhubungan 

dengan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kasus-kasus. 

Dokumen yang menjadi bahan penelitian adalah dokumen penyidikan (BAP) Berita 
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Acara Pemeriksaan kasus  delik aduan tahun 2013 di Polda Jateng. Data Sekunder 

dalam penelitian ini berupa buku literatur, dan dokumen serta berbagai peraturan 

perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang ditelitian. Analisa data 

secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif 

analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/ lisan serrta tingkah laku 

nyata yang dipelajari secra utuh. Teknik analisis data menurut Subroto (dalam 

Muhammad 2011:222) menyatakan bahwa menganalisis berarti mengurai atau 

memilah-bedakan unsur-unsur yang membentuk satuan lingual atau mengurai suatu 

satuan lingual ke dalam komponen-komponennya. Berdasarkan pernyataan ini, dalam 

kegiatan analisis, unsur-unsur pembentuk satuan bahasa diurai, dibedakan, dan 

dikelompokkan sesuai fokus atau formulasi masalah penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan bentuk tindak tutur  dalam  penelitian ini adalah penerapan teori Grace 

(1975) seperti pada paparan berikut ini.  

Pematuhan  dan Pelanggaran maxim/ bidal  kuantitas 

A : apakah sekarang ini saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 

rohani dan bersidia memberikan teterangan dengan  yang sebenar – benarnya 

? 

B : ya, saya sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan 

bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. 

Tuturan wacana diatas termasuk dalam kategori  pematuhan prinsip kerjasama 

bidal kuantitas, pematuhan ini terdapat pada jawaban B yang dengan maksud 

menjawab pertanyaan A yang pada saat itu keadaan B memang benar – benar sehat 

jasmani maupun rohaninya dan mampu memberikan keterangan yang sebenar – 

benarnya. 
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A : apakah saudara masih tetap pada keterangan saudara dalam berita acara 

pemeriksaan tertanggal 7 juni 2013? 

B : ya, saya masih pada keterangan saya dalam berita acara pemeriksaan 

tertanggan 7 juni 2013. 

Tuturan tersebut termasuk dalam kategori pematuhan prinsip kerja sama bidal 

kuantitas. Karena tuturan B memberikan kontribusi yang seca kuantitas memadai pada 

komunikasi, dengan tuturan tersebut sudah memberikan alasan yang secara prinsip 

kerjasama telah mematuhi bidal kuantitas. 

A : pada pemeriksaan tertanggan 7 juni 2013 saudara mengatakan bahwa 

saudara bertujuan menikahi untuk mempunyai keturunan, tetapi saudara 

merasa belum mampu untuk melakukan hubungan seksul dengan istri 

saudara, karena tidak percaya diri atau takut sendiri dengan kemampuan 

saudarauntuk melakukan hubungan seksual, dan saudara mengakui bahwa 

telah lalai atau menelantarkan istri saudara, yaitu tidak memberikan nafkah 

batin, apa penyebabnya hingga saudara tidak percaya diri dengan kemampuan 

saudara? 

B : yang menyebabkan saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya karena 

saya merasa tertekan, setiap bertemu dengan istri saya Mei selalu ada 

pertengkaran, sehingga saya menjadi malas untuk melakukan hubungan 

seksual dengan istri saya. 

Pada tuturan B merupakan pematuhan prinsip kerja sama bidal kuantitas karena 

tuturan tersebut memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai pada tahapan 

komunikasi, dengan maksud tuturan B telah memberikan jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan tuturan A. 

Pertanyaan BAP no (8) 

A : pada pemeriksaan tertanggal 7 Juni 2013, saudara mengatakan bahwa saudara 

terakhir memberikan nafkah lahir kepada istri saudara pada bulan Desember 
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2011, apakah sejak saat itu saudara tidak pernag memberikan nafkah lahir 

maupun batin? 

B : ya benar, sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekaranf saya sudah 

tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri saya 

Tuturan penggalan diatas merupakan dalam kategori pematuhan prinsip 

kerjasama bidal kuantitas. Karena pematuhan ini terdapat pada tuturan B dengan 

bermaksud menjawab tuturan A yang pada saat itu B memang tidak pernah 

memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Kontribusi yang secara 

kuantitas memadai pada setiap tahapan komunikasi di atas. 

 

Pertanyan BAP no (9) 

selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari – hari istri  

A : apa maksud dan tujuan saudara tidak bertanggung jawab atas kehidupan 

sehari – hari istri saudara? 

B : saya tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri saya karena sejak saat itu 

perkawinan kami bermasalah, sehingga saya merasa sudah tidak bertanggung 

jwab atas istri saya. 

Penggalan tuturan diatas termasuk dalam pematuhan prinsip kerjasama bidal 

kuantitas, karena pada tuturan B bermaksud menjawab pertanyaan dari A “apa maksud 

dan tujuan saudara tidak bertanggung jawab atas kehidupan sehari – hari istri 

saudara?” dan pada saat itu B memang sudak tidak bertanggung jawab atas kehidupan 

istrinya, bisa dibuktikan dengan tuturan B diatas. termasuk dalam pematuhan prinsip 

kerja sama bidal kuantitas karena tuturan tersebut secara kuantitas memadai setiap 

tahapan komunikasi. 

 

 Pelanggaran maxim/ bidal kualitas  

Pertanyaan BAP no (4) 

A : apa yang menyebabkan setiap saudara bertemu dengan istri saudara terjadi 

pertengkaran? 

B : yang menyebabkan setiap bertemu istri saya terjadi pertengkaran adalah sifat 

keras istri saya, seperti contoh setiap saya ke Semarang diminta mengantar istri 
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saya untuk memberikan les ke rumah yang akan diberikan pelajaran les dan 

istri saya selalu terburu – buru dan meminta saya untuk mengemudikan 

kendaraan dengan kencang sehingga saya tertekan. 

Tuturan B tersebut termasuk katefori pelanggaran prinsip kerjasama bidal 

kuantitas karena tuturan itu secara kuantitas berlewah. Kontribusi yang disumbangkan 

pada jawaban B tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu terlalu banyak. sementara 

itu tuturan A hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap berlangsungnya tuturan 

tersebut. Seandainya tuturan B itu hanya menjawab “yang menyebabkan setiap 

bertemu istri saya terjadi pertengkaran adalah sifat keras istri saya” tuturan tersebut 

tidak melanggar bidal kuantitas. 

Pertanyaan BAP no (14) 

A : apakah dalam pemeriksaan ini ada keterangan yang ingin saudra tambahkan? 

B : Sudah cukup 

Pematuhan prinsip kerja sama bidal kuantitas terdapat pada tuturan diatas 

tuturan B “ sudah cukup” dengan maksud tidak ada yang ingin di tambahkan lagi 

dalam keterangan yang di pertanyakan oleh A, sehingga tuturan penggalan wacana ini 

memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai pada setiap tahapan 

komunikasi.  

Pertanyaan BAP no  (15) 

A : apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa diancam, dipaksa, ditekan dan 

dipengaruhi oleh penyidik atau pihak lain? 

B : tidak  

Pematuhan prinsip kerja sama bidal kuantitas terdapat pada tuturan diatas 

tuturan B “ Tidak” dengan maksud tidak ada paksaan, ancaman tekanan atau 

dipengaruhi pihak lain seperti yang di pertanyakan A.sehingga tuturan penggalan 

wacana ini memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai pada setiap tahapan 

komunikasi.  

 

Pematuhan Maksim/ bidal kualitas 

Pertanyaan BAP no (5)  
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A : pada tanggal 7 juni 2013, terhadap diri saudara telah dilakukan pemeriksaan 

medis RS Bhayangkara dengan hasil saudara dinyatakan sehat sebagai seorang 

laki – laki, selanjutnya mengappa saudra tidak memberikan nafkah batin atau 

tidak melakukan hubungan seksual dengan istri saudara? 

B : saya tidak memberikan nafkah batin atau tidak melakukan huungan seksual 

dengan istri saya, karena saya merasa tertekan dengan sifat keras istri saya dan 

saya pernah mengatakan bahwa saya mau melakukan hubungan seksual apanila 

bersedia pindah mengikuti saya. 

Penggalan tuturan diatas merupakan pematuhan prinsip kerjasama bidal 

kualitas, karena penututr B memang mengatakan hal yang sebenarnya. Tuturan B yang 

di tuturkan bermaksud menjawab tuturan A. 

Pertanyaan BAP no (6) 

A : apakah saudara sudah mencoba atau berusaha untuk melakukan hubungan 

seksual dengan istri saudara selama masa perkawinan saudara? 

B : saya belum pernah berusaha melakukan hubungan seksual dengan istri saya, 

karena setiap bertemu selalu terjadi pertengkarn dan saya merasa tertekan. 

Penggalan tuturan di atas termasuk pematuhan prinsip kerjasama bidal 

kuantitas, karena tuturan B mempunyai maksud menjawab pertanyatan tuturan A 

“apakah saudara sudah mencoba atau berusaha untuk melakukan hubungan seksual 

dengan istri saudara selama masa perkawinan saudara?” sehingga tuturan penggalan 

wacana ini memberikan kontribusi yang secara kuantitas memadai pada setiap tahapan 

komunikasi.  

 

Pertanyaan BAP  no (7) 

saudara belum pernah mencoba atau berusaha untuk melakukan hubungan seksual, 

tetapi saudata sudah merasa tidak mampu, apakah saudara sudak berusaha untuk 

mencari masalahnya, sehingga saudara dapat melakukan hubungan seksual dengan 

istri saudara? 
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B : saya hanya merasa tertekan dengan sifat keras istri saya, sehingga saya merasa 

tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual. 

Tuturan penggalan wacana termasuk dalam kategori pematuhan prinsip 

kerjasama bidal kuantitas, pematuhan ini terdapat pada tuturan B yang dengan maksud 

menjawab pertanyaan dari A yang memang pada saat itu keadaan B yang hanya merasa 

tertekan dengan istrinya pernyataan tersebut dibuktikan dengan tuturan B “saya hanya 

merasa tertekan dengan sifat keras istri saya, sehingga saya merasa tidak mampu untuk 

melakukan hubungan seksual” yang memberikan kontribusi yang secara kuantitas 

memadai pada setiap tahapan komunikasi. 

Pertanyaan BAP no (11) 

A : apakah saudara telah memberikan kehidupan , perawatan dan pemeliharaan 

terhadap istri saudara? 

B : sejak bulan Desember 2011, saya tidak memberikan kehidupan perawatan dan 

pemeliharaan terhadap istri saya. 

Pematuhan prinsip kerja sama bidal kualitas terdapat pada tuturan diatas 

tuturan.  

B “sejak bulan Desember 2011, saya tidak memberikan kehidupan perawatan dan 

pemeliharaan terhadap istri saya”. dengan maksud memberitahukan kepada A bahwa 

B memang tidak memberikan kehidupan dan perawatan sejak Desember 2011, tuturan 

penggalan wacana ini memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sehingga tuturan 

diatas termasuk dalam kategori pematuhan prinsip kerja sama bidal kualitas. 

 

Pertanyaan BAP no (12)  

A : pada pemeriksaat tertanggal 7 Juni 2013 saudara mengatakan bahwa 

mengalami kelainan seksual atau ketidakoercayaan diri untuk melakukan 

hubungan seks sejak 3 tahun lalu , atau sebelum saudara melakukan pernikahan 

dengan sdr Oei Mei Mei, selanjutnya apa maksud saudara menikahi sdr Oei 

Mei Mei sedangkan saudara tidak mampu melakukan hubungan seksual? 
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B : pada keterangan saya tertanggal 7 Juni 2013, sebenarnya tidak benar, karena 

saya ebetulnya tidak mengalami kelainan seksual, hanya karena perasaan 

tertekan saya atas sifat istri saya dan saya mempunyai tujuan menikahi istri 

saya untuk memiliki keluarga dan mempunyai keturunan. 

Penggalan tuturan diatas termasuk dalam pematuhan prinsip kerjasama bidal 

kualitas, karena pada tuturan B memang menjawab dengan sebenar – benarnya dengan 

maksud menjawab pertanyaan A. Sehingga tuturan diatas termasuk dalam kategori 

pematuhan prinsip kerja sama bidal kualitas. 

 

Pertanyaan BAP no (13) 

A : saudara merasa tertekan dengan sifat keras istri saudara sehingga saudara 

memutuskan untuk tidak bertanggung jawab lagi terhadap istri saudara sejak 

bulan Desember 2011. Apakah saudara telah mengajukan perceraian tersebut? 

B : saya belum pernah mengajukan perceraian karena pada saat itu, saya sudah 

berusaha menawarkan ke istrisaya untuk bersedia mengikuti saya, akan tetapi 

dia tidak mau dan kerena dari pihak kami menunggu keputusan dari keluarga 

maka saya belum mengajukan perceraian atau hal – hal lain.  

Penggalan tuturan diatas merupakan pematuhan prinsip kerja sama bidal 

kualitas, karena pada tuturan B memang belum pernah mengatukan perceraian kepada 

istrinya dengan maksud menyakinkan A yang menanyakan kepada B “Apakah saudara 

telah mengajukan perceraian tersebut?” dan B menjawab dengan sebenar – benarnya 

dengan bukti pada tuturan B diatas. 

SIMPULAN 

Penerapan teori grace (1975) dalam penelitian ini adalah pematuhan dan 

pelanggaran  prinsip kerja sama kuantitas  dan pematuhan bidal kualitas.  BAP yang 

telah dilakukan penyidik dapat menjadi kajian pragmatik yang masih langka 

khususnya dengan objek ranah kepolisian yang susah untuk ditembus. 

SARAN 

Penelitian ini  dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya pada bidang 

pragmatik, dan dapat ditindaklanjuti pada bidang linguistik forensik. Kajian pragmatik 
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dan linguistik forensik merupakan bidang linguistik terapan yang layak untuk diteliti 

dalam rangka upaya pengembangan keilmuan linguistik. 
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ABSTRAK 
Pendidikan selain harus dapat menghasilkan insan yang berkemampuan akademik dan 
keterampilan yang memadai, juga insan yang berkarakter. Salah satu upaya 
mewujudkan insan yang berkarakter adalah dengan mengintegrasikan karakter dalam 
proses pembelajaran melalui penerapan model graphic organizer berbasis 
metakognitif. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian eksperimen model graphic 
organizer berbasis metakognitif yang dirancang untuk membentuk karakter siswa. 
Model pembelajaran ini mengusung Teori Peta Konsep Tony Buzan diperkuat dengan 
Strategi Metakognitif John Plavell. Sintaks model pembelajaran graphic organizer 
berbasis metakognitif sebagai berikut, 1) membentuk kelompok kolaboratif, 2) 
memperhatikan stimulus yang disajikan, 3) merencanakan peta konsep, 4) 
mengidentifikasi pokok yang melingkupi sejumlah konsep, 5) mengidentifikasi ide 
atau konsep sekunder yang menunjang ide utama, 6) menempatkan ide utama di tengah 
atau di puncak, 7) mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama  yang secara 
visual menunjukkan hubungan ide-ide terebut dengan ide utama, 8) memantau dan 
mengevaluasi hasil peta konsep, 9) mempresentasikan. Karakteristik sintaks model 
graphic organizer berbasis metakognitif mampu mengembangkan karakter mandiri, 
tanggung jawab, dan kerja sama. 
  
Kata kunci : graphic organizer, metakognitif, karakter 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan selain harus dapat menghasilkan insan yang berkemampuan 

akademik dan keterampilan yang memadai, juga insan yang berkarakter. Salah satu 

cara mewujudkan insan yang berkarakter adalah dengan mengintegrasikan karakter 

dalam proses pembelajaran. Artinya, pengenalan nilai-nilai, kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai dilakukan  ke dalam tingkah 

laku peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran 

dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, dan 

menginternalisasi nilai-nilai serta  menjadikannya perilaku yang membudaya. Hal ini 

seperti dijelaskan Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 
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dari Puskur Balitbang Kemdiknas (2010:11) bahwa pada prinsipnya pengembangan 

budaya dan karakter bangsa  atau singkatnya pendidikan karakter tidak dimasukkan 

sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, 

dan budaya sekolah. 

Berbagai kajian menunjukkan, proses pembelajaran saat ini lebih cenderung 

mengembangkan aspek kognitif, pada tataran ini pun umumnya lebih mengarah pada 

kemampuan berpikir tingkat rendah yang bersifat prosedural belum mengarah pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Diperlukan reorientasi pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik diarahkan menjadi 

pembelajar yang mampu  mengkonstruksi konsep bukan menghafal konsep, mengatur 

dirinya dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya secara 

mandiri bukan berdasarkan instruksi dari guru. Di samping itu peserta didik juga 

diarahkan untuk menjadi insan yang berkarakter. 

Model pembelajaran yang sejalan dengan reorientasi tersebut adalah  model 

pembelajaran graphic organizer berbasis metakognitif. Model graphic organizer 

memandang belajar merupakan sebuah proses mengaitkan konsep dan prinsip yang 

direpresentasikan melalui jaringan konsep (peta konsep). Dalam hal ini, belajar 

merupakan suatu proses merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengetahuan 

secara mandiri melalui bantuan gambar visual.  

Peta konsep yang juga sering disebut sebagai graphic organizer oleh Dalrymple 

(Santoso,2005:295-311) digambarkan sebagai “a visual representation of knowledge 

that promote active learning through arranging important textual information into a 

pattern or structure. Dengan kata lain graphic organizer merupakan representasi 

visual pengetahuan yang membantu proses belajar dengan cara mengorganisir 

informasi-informasi penting ke dalam pola atau struktur tertentu. Mulyani (2014:83-

93) menjelaskan penyampaian pesan dengan menggabungkan teks dengan gambar 

diasumsikan dapat memberikan kemudahan bagi siswa karena visualisasi yang 

merepresentasikan informasi dapat segera diterima dan dipahami oleh siswa.  Dalam 

merepresentasikan informasi siswa dituntut mampu mengidentifikasi pokok yang 

melingkupi sejumlah konsep, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang 

menunjang ide utama, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak, 
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mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama  yang secara visual 

menunjukkan hubungan ide-ide terebut dengan ide utama. Sekaitan dengan itu siswa 

dituntut mampu merumuskan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah, mencari 

jawaban, dan merefleksi diri. 

Sementara itu, metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang proses 

pemantauan serta menjaga dan mengendalikan pikiran dan tindakannya sendiri 

(Murthado,2013:530-541). Disampaikan Flavell (Mustika, 2012:191) metakognitif 

merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan proses dan produk kognitif 

orang itu sendiri atau segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan produk tersebut. 

Model pembelajaran berbasis metakognitif memandang belajar sebagai usaha 

menyadarkan siswa dalam mengendalikan aktivitas belajarnya. Siswa yang trampil 

mengendalikan aktivitas belajarnya terbukti lebih bertanggung jawab terhadap dirinya 

sehingga mereka mampu merencanakan, memantau, mengevaluasi tujuan 

pembelajarannya secara mandiri (Paidi dalam Prayitno,2015). 

 

SINTAKS MODEL GRAPHIC ORGANIZER BERBASIS METAKOGNITIF   

Model pembelajaran graphic organizer berbasis metakognitif diturunkan dari  

teori Peta Konsep Tony Buzan dan teori Metakognitif  John Plavell. Teori Peta Konsep 

Tony Buzan memiliki sintaks sebagai berikut : 1) mengidentifikasi pokok yang 

melingkupi sejumlah konsep, 2) mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang 

menunjang ide utama, 3) menempatkan ide utama di tengah atau di puncak, 4) 

mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama  yang secara visual 

menunjukkan hubungan ide-ide terebut dengan ide utama. Teori tersebut diperkuat 

dengan sintaks strategi metakognitif John  Flavell seperti, 1) perencanaan diri, 2) 

pemantauan diri, dan 3) penilaian diri. Perpaduan kedua konsep tersebut menghasilkan 

sintak model pembelajaran graphic organizer berbasis metakognitif. 

Alasan yang mendasari penggabungan graphic organizer dan metakognitif  

adalah untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Di samping belum pernah ada 

yang meneliti model pembelajaran graphic organizer yang dikaitkan dengan strategi 

metakoknitif dan dirancang untuk membentuk karakter peserta didik.  
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Hasil penggabungan kedua teori berwujud sintaks model pembelajaran graphic 

organizer berbasis metakognitif sebagai berikut. 1) membentuk kelompok kolaboratif, 

2) memperhatikan stimulus yang disajikan, 3) merencanakan peta konsep, 4) 

mengidentifikasi pokok yang melingkupi sejumlah konsep, 5) mengidentifikasi ide 

atau konsep sekunder yang menunjang ide utama, 6) menempatkan ide utama di tengah 

atau di puncak, 7) mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama  yang secara 

visual menunjukkan hubungan ide-ide terebut dengan ide utama, 8) memantau dan 

mengevaluasi hasil peta konsep, 9) mempresentasikan. 

Tahap 1: Membentuk Kelompok Kolaboratif. Pada tahap ini siswa dibentuk 

menjadi tim-tim dengan anggota 5-7 orang dengan kemampuan akademik yang 

heterogen, latar belakang budaya, dan hal lainnya yang mungkin ditemukan di kelas.  

Pembagian kelompok secara heterogen dimaksudkan  untuk memberikan sejumlah 

besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian 

anak tersebut mengambil alih tangung jawab yang semakin besar segera setelah ia 

dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, 

menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, memberikan contoh 

ataupun yang lain sehingga memungkinkan siswa tumbuh mandiri.  

Tahap 2 : Memperhatikan Stimulus yang Disajikan.  Pada tahap ini siswa 

memperhatikan stimulus yang disajikan guru. Kegiatan belajar di mulai dengan 

memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa, menganjurkan dan 

mendorongnya untuk membaca buku dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada 

persiapan pemecahan masalah.  

Tahap 3:  Merencanakan Peta Konsep: Pada tahap ini siswa dilatih untuk 

trampil melakukan kegiatan perencanaan terhadap pembentukan peta konsep. Siswa 

menetapkan tujuan, merencanakan waktu, dan memutuskan strategi kognitif yang 

dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tahap 4: Mengidentifikasi Pokok yang Melingkupi Sejumlah Konsep. Siswa 

secara kolaboratif mengidentifikasi ide/gagasan utama yang melingkupi sejumlah 

konsep. Pada bagian ini terjadi curah gagasan antarsiswa yang memungkinkan 

terfasilitasinya  scaffolding. 
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Tahap 5: Mengidentifikasi Ide atau Konsep Sekunder yang Menunjang Ide 

Utama. Pada bagian ini hampir sama dengan tahap-4, secara kolaboratif siswa 

mengidentifikasi konsep sekunder yang akan menunjang ide utama. 

Tahap 6: Menempatkan Ide Utama di Tengah atau di Puncak.  Pada bagian ini 

siswa memilih ide utama materi dan membuat pusat peta konsep berupa central image. 

Pusat  peta konsep harus berupa gambar  dan sedapat mungkin memberinya tulisan. 

Membuat gambar pusat peta konsep sangat berguna untuk mengaktifkan otak kanan, 

memperkuat daya ingat, sekaligus membuat kegiatan menyusun peta konsep  menjadi 

lebih menyenangkan. 

Tahap 7: Mengelompokkan Ide Sekunder di Sekeliling Ide Utama  yang Secara 

Visual Menunjukkan Hubungan Ide-Ide Tersebut dengan Ide Utama. Mengacu ide 

utama/pusat peta konsep dibuat cabang-cabang utama, basis ordering ideas. Cabang-

cabang utama tersebut dapat diperinci lagi menjadi ranting pertama, kedua dan 

seterusnya yang merupakan ide-ide pendukung dari ide yang ada di cabang utama. 

Setiap pemikiran baru dapat ditambahkan di sini, namun harus dilihat apakah 

pemikiran tersebut langsung berhubungan dengan pusat (ide pokok) atau dengan 

cabang atau mungkin merupakan bagian dari ranting.  Untuk memudahkan dalam 

pembacaannya, ide-ide tersebut dituangkan dalam kata kunci, garis penghubung diberi 

warna yang berbeda-beda dan dilengkapi dengan ikon-ikon atau gambar tertentu. 

Tahap 8: Memantau dan Mengevaluasi Hasil Peta Konsep. Langkah terakhir 

adalah melihat apakah pola pemikiran kita sudah tergambar dengan baik. Jika perlu 

peta konsep  tersebut dapat diubah strukturnya, atau dilengkapi dengan asosiasi baru. 

Selanjutnya juga dapat dilihat apakah antarcabang utama ada hubungan pintas yang 

perlu ditandai dengan bentuk garis tertentu. 

Tahap 9:Mempresentasikan. Pada bagian ini secara bergilir setiap kelompok 

mepresentasikan hasil penyusunan peta konsep.  

 

SINTAKS MODEL GRAPHIC ORGANIZER BERBASIS METAKOGNITIF 

DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA    

Untuk mengetahui pengembangan karakter mandiri, tanggungjawab, dan 

kerjasama dilakukan observasi dengan cara mengamati munculnya nilai karakter 
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dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nilai-nilai karakter ini dipilih karena sejalan 

dengan konsep model  pembelajaran yang diterapkan yakni model pembelajaran 

graphic organizer berbasis metakognitif.  

Karakter mandiri adalah sikap dan perilaku dalam bertindak yang tidak 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Indikator 

mandiri tercermin dari sikap siswa menunjukkan percaya diri, kemampuan bekerja 

sendiri, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan sikap menghargai waktu (Mustika, 

2012: 292).  

Karakter tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang yang ditunjukkan 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Indikator 

tanggungjawab tercermin dari  sikap dan perilaku aktif bertanya dan mengolah 

informasi, aktif mengemukakan pendapat, tekun menghadapi tugas dengan tuntas, 

ulet, pantang menyerah, dan pantang putus asa (Mustika, 2010:294).  

Sementara itu, karakter kerjasama adalah sikap dan perilaku melaksanakan 

suatu kegiatan yang ditangani secara bersama-sama. Indikator  kerjasama ditunjukkan 

dengan melakukan kegiatan berdiskusi, mengerjakan tugas terstruktur dengan belajar 

bersama, melakukan aktivitas bersama-sama, dan meningkatkan interaksi sosial 

sesama teman (Mustika, 2010:297). 

Adapun pedoman yang digunakan untuk menganalisi perkembangan karakter 

siswa mengacu penilaian tahap perkembangan karakter yang dikeluarkan Puskur 

Balitbang Kemdiknas (Mustika, 2010:110). 

Tabel 1.1 
Penilaian Tahap Perkembangan Karakter 

 
Skala 

Kuantitatif 
Skala 

Kualitatif 
Deskripsi 

0 BT Belum Terlihat (apabila siswa belum 
memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator) 

1 MT Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai 
memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 
konsisten) 

2 MB Mulai Berkembang (apabila siswa sudah 
memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten) 
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3 MK Membudaya/Konsisten (apabila siswa terus 
menerus memperlihatkan perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator secara konsisten) 

 

  Sintaks model pembelajaran graphic organizer berbasis metakognitif 

merupakan langkah-langkah pembelajaran melalui jalur perencanaan, pemantauan, 

dan penilaian pengetahuan yang dilakukan secara mandiri dan direpresentasikan 

melalui jaringan konsep (peta konsep).  Karakteristik sintaks model ini berpeluang 

mengembangkan karakter mandiri, tanggungjawab, dan kerjasama.   

Pengembangan karakter mandiri tercermin dari sikap dan perilaku siswa 

bertindak tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah atau 

tugas. Dalam hal ini siswa mengontruksi pengetahuan secara mandiri melalui proses 

asimilasi dan akomodasi  untuk mencapai suatu keseimbangan  sehingga terbentuk 

suatu skema yang baru. Siswa  membentuk pengetahuan secara aktif dan terus 

menerus. Seperti disampaikan Piaget bahwa proses pembentukkan pengetahuan dapat 

berlangsung secara individual (English dan Halford dalam Mustika, 2010:325). 

Representasi karakter kemandirian belajar terwujud saat siswa mengontruksi 

pengetahuan melalui kegiatan menetapkan tujuan, merencanakan waktu, dan 

memutuskan strategi kognitif yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

Pengembangan karakter tanggungjawab ditunjukkan melalui sikap dan 

perilaku melaksanakan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebelum 

kegiatan pembelajaran, guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perangkat yang dimaksud adalah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dimodifikasi sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran yang  diujicobakan. Untuk mengembangkan nilai tanggung 

jawab dilakukan dengan metode penugasan kelompok. Tugas tersebut harus 

diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Dari sisi penugasan siswa bekerja secara 

aktif mencari berbagai informasi terkait tugas yang diberikan guru. Penyajian tugas 

dalam bentuk power- point. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil temuannya dan ditanggapi oleh teman-teman siswa dari kelompok lainnya. 
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Disampaikan Zamarah dan Zain (2002) metode pemberian tugas adalah salah satu 

metode pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas baik secara mandiri maupun kelompok dengan tepat waktu.  

Representasi karakter tanggungjawab terwujud melalui jalur penyelesaian tugas 

menyusun peta konsep sesuai target yang ditentukan guru. 

Pengembangan karakter kerjasama ditunjukkan melalui sikap dan perilaku 

siswa saling belajar satu sama lain melalui kegiatan diskusi. Dengan kegiatan diskusi, 

siswa dapat belajar strategi-strategi secara umum dan cara menggunakannya. 

Kemudian mereka dapat membandingkan strategi-strategi mereka sendiri dengan 

strategi-strategi yang dilakukan oleh temannya. Hal ini akan membantu siswa 

menyadari kemampuan metakognitif mereka sendiri. Dengan demikian model 

pembelajaran berbasis metakognitif memungkinkan siswa berinteraksi secara sosial 

seperti dikemukakan Joyce dan Weil (Mustika,2010:325) model interaksi sosial 

mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain dan 

memusatkan perhatiannya pada proses realita yang ada dan dipandang sebagai 

negosiasi sosial, melalui iklim pembelajaran seperti itu siswa dituntut untuk 

berkolaborasi, bekerja sama, saling memberikan pendapat atau pandangan sehingga 

diperoleh pemahaman secara komprehensif. Representasi karakter kerjasama terwujud 

ketika siswa menyelesaikan tugas menyusun peta konsep secara kolaboratif. 

 

SIMPULAN 

Sintaks model pembelajaran graphic organizer berbasis metakognitif sebagai 

berikut. 1) membentuk kelompok kolaboratif, 2) memperhatikan stimulus yang 

disajikan, 3) merencanakan peta konsep, 4) mengidentifikasi pokok yang melingkupi 

sejumlah konsep, 5) mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide 

utama, 6) menempatkan ide utama di tengah atau di puncak, 7) mengelompokkan ide 

sekunder di sekeliling ide utama  yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide 

terebut dengan ide utama, 8) memantau dan mengevaluasi hasil peta konsep, 9) 

mempresentasikan. Karakteristik sintaks model tersebut dapat mengembangkan 

karakter mandiri, tanggungjawab, dan kerjasama.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami siswa tentang  menulis 
berbagai  teks pada kurikulum 2013.  Oleh sebab itu, pembelajaran keterampilan 
menulis berbagai  teks belum tercapai dengan maksimal. Penyebabnya adalah siswa 
kurang memahami sistimatika penulisan teks  sehingga siswa tidak  termotivasi untuk 
melakukan kegiatan menulis berbagai jenis teks, tak terkecuali teks anekdot. 
Sedangkan teknik pembelajaran yang digunakan tidak efektif  dan belum bervariasi. 
Siswa belum terbiasa belajar secara kooperatif untuk  menulis teks. Oleh karena itu 
untuk memperbaiki hasil belajar siswa tentang menulis beberapa jenis teks khususnya 
teks anekdot dilakukan penelitian dengan menerapkan  model pembelajaran 
Cooperatif Learning tipe STAD (Student Teams Achievement Disision) Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan menulis teks anekdot siswa. Metode 
penelitian ini adalah penelitian  eksperimen dengan desaind postest only control. 
Dengan menggunakan modul berbasis STAD. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yang diambil pada kelas X 
SMAN 3 Padang yang didalamnya terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Pembelajaran menulis teks anekdot dapat disimpulkan. Pembelajaran menulis teks 
anekdot dapat disimpulkan Pertama, rata-rata keterampilan siswa pada saat tes untuk 
kelas eksperimen adalah 81,48 yang berada pada kualifikasi baik dan untuk kelas 
kontrol adalah 76,89 yang berada pada kualifikasi baik. Kedua, dari hasil uji hipotesis 
disimpulkan, setelah dilakukan uji-t diperoleh th yakni 1,99 sedangkan t tabel yaitu 
1,67 pada taraf nyata dengan ∝ = 0.005 dan dk 53. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
yang menunjukkan H1 diterima karena th > tt. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh penerapan modul berbasis kooperatif tipe STAD (Student Teams 
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Achievement Division) terhadap keterampilan menulis teks anekdot  siswa kelas X 
SMA Negeri 3 Padang. 

 

Kaca kunci: Cooperative learning, teks anekdot, kurikulum 2013 

 

PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 lebih fokus pada 

beberapa jenis teks bahkan pembelajaran berbasis teks. Pada tingkat Sekolah 

Menengah Pertama di antaranya ada teks hasil observasi, teks eksposisi, dan teks 

anekdot. Pembelajaran berbasis teks dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa siswa.  Keterampilan berbahasa termasuk 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Setiap aspek  tersebut saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa 

tersebut seseorang harus mempunyai ide dan gagasan yang disalurkan melalui 

kepiawaian berbahasa baik lisan maupun tulis. 

Menulis menurut Tarigan (2008:8) merupakan keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, atau tidak tatap  muka 

dengan orang lain. Menulis bukanlah sesuatu yang diwariskan secara turun-menurun. 

Menulis membutuhkan proses belajar dan latihan. Secara umum, keterampilan menulis 

dilatihkan dan diajarkan di sekolah mulai dari SD, SLTP, SLTA sampai ke Perguruan 

Tinggi. Kebiasaan menulis merupakan keterampilan yang kreatif yang ditentukan oleh 

minat dan keterampilan seseorang dalam melakukan aktivitas menulis. Misalnya 

dalam menulis juga bisa mendapatkan  banyak  kosa kata  baru untuk memperluas 

gagasan. 

Mengajarkan materi bahasa Indonesia  pada Kurikulum 2013 sedikit ada 

perbedaan dengan bahasa Indonesia pada kurikulum KTSP. Materi pembelajaran 

bahasa Indonesia disusun dengan berbasis teks dengan beberapa KD yang dipakai, 

misalnya KD dan mengkostruksi dan menciptakan. Beberapa  teks yang dipelajari 

dalam Kurikulum 2013 khusus di semester 1 yang bisa diturunkan ke keterampilan 
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menulis adalah teks anekdot yang berada pada KD 4.6 mengonstruksi isi teks  dengan 

memperhatikan isi dan faktor kebahasaan. Dalam hal ini diturunkan ke indikator 

menulis teks. Menulis teks   merupakan hal baru bagi siswa pada kurikulum 2013, oleh 

karena itu perlu penerapan cara atau teknik dan model pembelajaran yang bervariasi 

dalam mengajar. 

Berdasarkan temuan ketika melakukan pengamatan terhadap hasil belajar 

siswa dan wawancara dengan guru bidang studi Bahasa Indonesia  tanggal 18 Maret 

2016 dapat diketahui  bahwa siswa kelas X SMA Nengeri 3 Padang belum semua siswa 

memahami bagaimana cara menulis anekdot dengan benar, oleh sebab itu, 

pembelajaran keterampilan menulis teks  belum tercapai dengan maksimal. 

Penyebabnya adalah siswa kurang memahami sistimatika penulisan teks dan struktur 

teks, sehingga siswa tidak  bersemangat untuk melakukan kegiatan menulis  teks. 

Sedangkan teknik pembelajaran yang digunakan belum efektif dan tidak bervariasi. 

Siswa belum terbiasa belajar secara kooperatif dalam pembelajaran menulis teks. Oleh 

karena itu, untuk memperbaiki hasil belajar siswa tentang menulis teks beberapa jenis 

teks akan dilakukan penelitian dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Disision). 

Alasan memilih SMA N 3  Padang sebagai tempat penelitian, karena di SMA 

Negeri 3 Padang belum pernah diadakan penelitian mengenai keterampilan menulis 

teks,   khususnya  menulis teks khusus tentang menulis  dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Selain itu, 

penggunaan model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat membangkitkan minat 

siswa dalam menulis teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah model pembelajaran 

kooperatif. Melalui model pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya bisa menerima 

apa yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar melainkan, siswa juga 

belajar dari siswa lainnya. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif akan 

mampu menimbulkan minat siswa dalam menulis teks anekdot karena siswa diberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk saling berinteraksi dengan siswa lain di dalam 

kelompok kecil pada situasi yang heterogen.  
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Penerapan penerapan modul berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) perlu dilakukan di SMA N 3 Padang dalam 

pembelajaran menuls teks anekdot karena berdasarkan penelitian secara informal 

tentang penerapan modul berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat  memberikan variasi dalam pengguaan penerapan modul 

berbasis pembelajaran dan membangkitkan minat siswa di dalam keterampilan 

menulis teks. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) siswa akan bekerja secara bertahap di dalam 

kelas, mulai dari guru menjelaskan materi tentang menulis teks, kemudian siswa 

bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk secara heterogen sehingga siswa bisa 

bertukar pikiran tentang penulisan beberapa teks, melakukan tes untuk menguji 

kemampuan siswa dalam menulis teks, melaksanakan kuis, dan penghargaan terhadap 

tim. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 

penelitian ini sebagai berikut; Pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap 

menulis beberapa teks, sehingga berdampak kepada nilai menulis teks  siswa. Kedua, 

siswa kurang mampu menemukan gagasan atau ide  dalam memulai menulisbeberapa 

jenis teks. Ketiga, teknik yang digunakan oleh guru belum efektif dan kurang  

bervariasi, sehingga siswa tidak termotivasi untuk melaksanakan kegiatan menulis 

teks. Keempat, kurangnya pemahaman terhadap  berbagai teks karena siswa selalu 

belajar secara individu. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan di atas, dirumuskan masalah penelitian 

ini sebagai berikut, Pertama, bagaimanakah keterampilan menulis teks anekdottanpa 

menggunakan penerapan modul berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Padang. Kedua, bagaimanakah keterampilan menulis teks 

anekdot menggunakan penerapan modul berbasis kooperatif tipe STAD siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Padang. Ketiga, bagaimanakah  penerapan modul berbasis 

pembelajaran STAD terhadap keterampilan menulis teks anekdot? 

1. Hakikat Anekdot 
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  Berakaitan dengan masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya, berikut ini 

akan dijelaskan teori dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori 

yang dapat dikemukakan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) 

pengertian anekdot, (b) struktur anekdo. 

a. Pengertian Anekdot 

  Menurut Priyatni (2014:2) menyatakan bahwa teks anekdot adalah teks yang 

memaparkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan yang isinya 

berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, 

suatu fenomena atau kejadian.Teks anekdot bukan merupakan karya ilmiah yang 

serius, melainkan lebih sebagai karya popular yang spontan dan dinamis. Selanjutnya, 

Darmansyah (2012:148) menyatakan bahwa cerita singkat atau anekdot yang 

mengandung humor. Kadar humornya juga terlihat dari ketidakmasukakalanya, 

keanehannya, kejutannya, kebodohannya, sifat pengecohannya, kejanggalannya, 

kekontadiksiannya, kenakalannya. Lebih lanjut, Kemendikbud (2014:99) menyatakan 

bahwa teks anekdot cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, 

biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. 

  Berdasarkan pendapat ahli di tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot 

adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan 

mengesankan. Penulisan teks anekdot bukan hanya untuk mengungkapkan hal lucu, 

namun bertujuan untuk mengungkapkan informasi, terlihat dari 

ketidakmasukakalanya, keanehannya, kejutannya, kebodohannya, sifat 

pengecohannya, kejanggalannya, kekontadiksiannya, kenakalannya. 

b. Struktur Teks Anekdot 

  Menurut Priyatni (2014: 2) struktur teks anekdot terbagi atas lima yaitu, (a) 

abstrak berada di awal kalimat. Teks anekdot diawali dengan abstrak yang berisi uraian 

ringkas tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik.  (b) orientasi 

menjelaskan cerita dilanjutkan dengan pengenalan terhadap pelaku dan peristiwa. (c) 

krisis, memuat tahapan peristiwa dan cerita mulai memuncak dan hampir menuju 

kepenyelesaian. (d) reaksi, yaitu jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada 

tahap krisis. Ini merupakan inti kritik yang memuat unsur lucu atau mengesankan. (e) 
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koda, berisi penutup yang merupakan penegasan terhadaphal yang dikritik atau 

disindir. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Teori yang mencakup pembelajaran kooperatif ini, yaitu (a) batasan kooperatif, 

(b) ciri-ciri kooperatif, (c) tujuan pembelajaran kooperatif, (d) prinsip pembelajaran 

kooperatif, (e) unsur-unsur pembelajaran kooperatif, (f) model-model pembelajaran 

kooperatif, (g) penerapan model pembelajaran kooperatif. 

a. Batasan Kooperatif 

Menurut Davidson dan Kroll (dalam Asma 2008:2), kooperatif adalah kegiatan 

yang berlangsung di lingkungan belajar siswa yang bekerja sama sebagai Keraf 

(1982:3) menyatakan bahwa eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika 

yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran, yang 

terdapat memperluas pandangan atau pengetahuan. Selanjutnya, Atmazaki (2007:92) 

menyatakan bahwa eksposisi berarti menjelaskan sesuatu, memberitahukan sesuatu 

sehingga pembaca atau pendengar mengerti dan memahami sesuatu itu. Tujuan 

eksposisi sekadar memberitahu, tidak mengajak, dan tidak mempengaruhi. 

suatu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau 

menyelesaikan suatu tujuan bersama. Menurut Asma (2008:2), pembelajaran 

kooperatif mendasarkan pada suatu ide bahwa siswa bekerja sama dalam belajar 

kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung jawab pada aktivitas belajar 

anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi 

pelajaran dengan baik. Senada dengan Asma, Sugiyanto (2009:37), menjelaskan 

kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan 

kelompok kecil siswa dalam bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan belajar..  

 

b. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 
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Sanjaya (2006:244-246), mengemukakan ciri-ciri kooperatif sebagai berikut: 

(1) pembelajaran secara tim, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif, (3) kemauan 

untuk bekerja sama, (4) keterampilan bekerja sama. Pertama, pembelajaran secara tim 

merupakan tim merupakan tempat mencapai tujuan. Kedua, didasarkan pada 

manajemen kooperatif merupakan pembelajaran kooperatif harus berdasarkan 

manajemen kooperatif. Ketiga, kemauan untuk bekerja sama merupakan keberhsilan 

pembelajaran kooperatif ditentukan keberhasilan secara kelompok. Keempat, 

keterampilan bekerja sama merupakan kemauan untuk bekerja sama itu kemudian 

dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan 

bekerja sama. 

Menurut Sugiyanto (2009:40), ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah (1) 

saling ketergantungan (2) interaksi tatap muka (3) akuntabilitas individual (4) 

keterampilan menjalin hubungan antarpribadi. Penjelasan dari ciri-ciri kooperatif, 

yaitu Pertama, saling ketergantungan dalam pembelajaran kooperatif, guru 

menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. 

Kedua,  intraksi tatap muka akan memaksa siswa saling tatap muka dalam kelompok 

sehingga mereka dapat berdialog. Ketiga, akuntabilitas individual merupakan 

penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

secara individual. Keempat,  keterampilan menjalin hubungan antar pribadi merupakan 

keterampilan sosial tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide bukan 

mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang 

lain, mandiri, dan berbagai sifat yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar 

pribadi. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Asma (2008:3), pembelajaran kooperatif memiliki tiga tujuan, yaitu 

(1) pencapaian hasil belajar, (2) penerimaan terhadap keragaman, (3) pengembangan 

keterampilan sosial. Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Jonshon and Jonshan 

(dalam Trianto 2009:57), yaitu memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 

prestasi akademik dan pemahaman, baik secara individu maupun kelompok. 
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d. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang terstruktur dan 

sistematis, di mana siswa saling bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dalam 

memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan bersama. 

Seperti yang diuraikan Trianto (2009:65-87), bahwa ada lima model-model 

pembelajaran kooperatif, yaitu (1) Student Teams Achievement  Division (STAD), (2) 

Jigsaw (tim ahli), (3) Investigation kelompok, (4) Think Pair Share (TPS, (5) 

Numbered Head Together (NHT), (6) Teams-Games-Tournaments (TGT). Penjelasan 

dari keenam model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Pertama, Tipe STAD ini 

merupakan tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok 

kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Kedua, 

pembelajaran jigsaw  siswa dikelompokkan dalam sebuah tim yang setiap timnya 

terdiri atas 5-6 orang kelompok secara homogen. Materi pelajaran yang diberikan 

kepada siswa adalah berbentuk teks. Setiap anggota kelompok mempunyai 

tanggungjawab untuk mempelajari bagian tertentu dari teks yang diberikan. Ketiga, 

model investigasi kelompok ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk 

diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Siswa 

menyiapkan dan mempersentasikan laporannya keseluruh kelas. Keempat, Prosedur 

yang digunakan dalam TPS dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir dan 

merespon dan saling membantu. Kelima, model NHT merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Keenam, model TGT ini siswa 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan 

poin. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) awalnya dikembangkan oleh Robert Slavin dan kolega-koleganya di 

Universitas John Hopkin. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yang sederhana. Menurut Slavin (dalam Trianto 2009:68), menyatakan 

bahwa STAD adalah menempatkan siswa dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 

orang yang merupakan campuran menurut prestasi, jenis kelamin, dan suku. Senada 
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dengan itu Trianto (2009:68), berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah tiap kelompok 4-5 orang 

siswa secara heterogen. 

Menurut Istarani (2011:19) agar pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan model STAT terstruktur dan sistematis dapat dilaksanakan dengan 

langkah berikut; (1). Membentuk kelompok yang anggotanya + 4 orang yang 

heterogen ( prestasi, jenis kelamin dll). ( 2). Guru menyajikan pelajaran (3). Guru 

memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota 

kelompok.(4). Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada saat 

menjawab kuis tidak boleh saling membantu.(5) Memberikan evaluasi dan 

kesimpulan. (6) pemberian penghargaan berupa hadiah. 

3. Hakikat Modul Pembelajaran 

Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga 

penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa bantuan seorang fasilitator atau guru. 

Modul harus dapat dijadikan sebuah bahan ajar sebagai pengganti fungsi guru. Kalau 

guru mempunyai fungsi menjelaskan sesuatu, modul harus mampu menjelaskan 

sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima peserta didik sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan usianya (Depdiknas, 2008:20) 

Modul menurut Sudjana dan Rivai (2007:132) merupakan jenis kesatuan 

kegiatan belajar yang terencana dan dirancang untuk membantu siswa secara 

individual dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Sementara itu, Sabri (2007:143-

144) mengungkapkan bahwa modul merupakan satu unit lengkap yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa dalam mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Modul bisa dipandang sebagai paket program 

pengajaran. Oleh karena itu, modul merupakan bahan ajar yang diciptakan oleh guru 

untuk membantu siswa dalam belajar baik secara mandiri maupun terbimbing. Dalam 

hal ini modul diciptakan lengkap dengan petunjuk untuk belajar sendiri, mengerjakan 

sendiri evaluasi yang ada tanpa bantuan dari seorang pengajar. 
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Santyasa (2009:9) mengemukakan bahwa modul adalah cara pengorganisasian 

materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian 

materi pelajaran mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pelajaran dan 

mengacu kepada keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, serta prinsip yang 

terkandung dalam materi pembelajaran. Sementara itu, Asyar (2011:155) 

mengemukakan bahwa modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan 

yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran karena itu 

modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

dengan menggunakan modul dapat membelajarkan siswa secara mandiri tanpa bantuan 

guru, siswa mencoba untuk memahami pelajaran melalui modul yang telah diberikan. 

Di dalam modul sudah disajikan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

petunjuk guru, petunjuk siswa, lembar kerja, kunci jawaban, lembar tes, lembar kunci 

tes dan lain-lain. Modul bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

a. Karakteristik Modul Pembelajaran 

Pembelajaran menggunakan modul memiliki karakteristik tersendiri sesuai 

dengan yang diungkapkan Sudjana dan Rivai (2007:133), modul mempunyai 

karakteristik tertentu, misalnya berbentuk inti pengajaran terkecil dan lengkap, berisi 

rangkaian kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis, berisi tujuan belajar yang 

merumuskan secara jelas dan khusus, memungkinkan siswa belajar mandiri dan 

merupakan reliasasi perbedaan individu serta perwujudan pengajaran individu, adanya 

asosiasi, pemakaian bermacam-macam media, partisipasi aktif siswa, penguatan 

langsung, dan pengawasan strategi evaluasi. 

Vembrianto (1981:17) menyatakan ciri-ciri modul sebagai berikut. Pertama, 

modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-intructional. Pengajaran modul 

menggunakan paket pelajaran yang memuat satu konsep atau unit daripada bahan 

pelajaran. Kedua, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individu. Ketiga, memuat 

rumusan tujuan pengajaran secara eksplisit. Keempat, adanya asosiasi, sturktur dan 

urutan pengetahuan. Kelima, menggunakan berbagai macam media (multimedia). 

Keenam, partisipasi aktif dari siswa. Ketujuh, adanya reinforcement langsung terhadap 
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respon siswa. Kedelapan, adanya evaluasi terhadap penguasa siswa atas hasil 

belajarnya 

Asyar (2011:155-156) menjelaskan bahwa kriteria modul yang baik adalah 

sebagai berikut. 

1) Self instructional yaitu mampu membelajarkan siswa secara mandiri. 

Melalui modul, seorang atau siswa mampu membelajarkan diri sendiri 

tanpa tergantung pada pihak lain. Untuk itu karakter self instructional 

maka modul harus berisi: (a) tujuan ynag dirumuskan dengan jelas; (b) 

berisi materi pembelajaran yang dikemas kedalam unit-unit kecil atau 

spesifik sehingga memudahkan belajar secara tuntas; (c) menyediakan 

contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran; (d) dilengkapi soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya 

yang memungkinkan pengguna memberikan respons dan mengukur 

tingkat penguasaan; (e) kontekstual, yaitu materi-materi yang disajikan 

terkait dengan suasan atau konteks tugas dan lingkungan penggunanya; 

(f) menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif; (h) terdapat 

instrumen penilaian atau assessment yang memungkinkan pengguna 

melakukan self assessment; (i) terdapat intrumen yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat penguasaan materi; (j) terdapat umpan balik 

atas penilaian. 

2) Self contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit 

kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam datu 

modul secara utuh. 

3) Stand alone (berdiri sendiri), yaitu modul yang dikembangkan tidak 

tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan media pembelajaran lain. 

4) Adaptive, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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serta fleksibel digunakan. Modul yang adaptif adalah jika isi materi 

pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu. 

5) User friendly, yaitu modul hendaknya bersahabat dengan 

pemakaiannya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang 

ditampilkan bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, 

termasuk kemudahan pemakai dalam merespon mengakses sesuai 

dengan keinginan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah 

modul pembelajaran dikatakan sebagai modul yang baik jika peserta didik dapat 

dengan mudah menggunakannya. Dengan demikian, modul pembelajaran harus 

menggambarkan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai oleh peserta didik 

disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan dilengkapi dengan 

ilustrasi. Sebuah modul pembelajaran memiliki karakteristik, yaitu (1) self instruction, 

yaitu mampu membelajarkan peserta didik secara mandiri; (2) self contained, yaitu 

seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang 

dipelajari terdapat dalam di dalam suatu modul secara utuh; (3) stand alone, yaitu 

modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain; (4) adaptive, yaitu modul 

hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi; dan (5) user friendly, modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya.  

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dikatakan 

kuatintatif karena secara prosedur penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data 

dituntut menggunakan angka-angka. Angka dalam penelitian ini adalah skor dan nilai 

dari keterampilan menulis teks siswa kelas X SMA Negeri 3 Padang. Sesuai dengan 

pendapat Arikunto (2006:12) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan angka, dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data, 

dan terakhir ditampilkan hasilnya. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode eksperimen. Sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2011:107) menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 
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kondisi yang terkendalikan Desain penelitian eksperimen ini, adalah desain kuasi 

eksperimen (quasi eksperimental design) dengan bentuk nonequivalent control group 

design. Metode kuasi eksperimen ini dipilih oleh peneliti karena menggunakan kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Sugiyono (2011:116) menyatakan bahwa pada desain 

ini kelas eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara acak. Oleh karena itu peneliti 

tidak memilih kelas secara acak tetapi memilih dua kelas yang sudah  terbentuk, 

kemudian dijadikan sebagai kelas kontrol dan eksperimen.  

 

 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan pada pokok bahasan secara mendetail 

yang dikaitkan dengan acuan teori yang relevan. Pertama, keterampilan siswa kelas X 

SMA Negeri Padang dalam menulis teks anekdot pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). Kedua, keterampilan siswa kelas X SMA Negeri 3 Padang 

dalam menulis teks anekdot pada kelas kontrol dengan menggunakan teknik 

konvesional yaitu metode ceramah pada saat dilakukan tes. Pada saat tes dilakukan 

kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan rata-rata kelas eksperimen, yaitu 81,48 dengan kualifikasi baik 

tergolong pada 76-85%. Pada kelas kontrol rata-rata, yaitu 76,89 dengan kualifikasi 

baik yang tergolong pada 76-85%. Berikut ini dijelaskan secara rinci keterampilan 

siswa dalam menulis teks anekdot kelas eksperimen dan kelas kontrol saat melakukan 

tes.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap 30 orang sampel penelitian 

kelas eksperimen siswa yang mendapat nilai di atas KKM 22 orang dan yang dibawah 

KKM 8 orang. Pada kelas kontrol dengan menggunakan teknik pembelajaran 

konvensional, dari 25 sampel penelitian hanya 14 orang sampel yang mendapat nilai 

di atas KKM, sedangkan 11 orang lainnya mendapat nilai di bawah KKM. KKM yang 

ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Dapat dilihat 
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bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol jauh berbeda. Berdasarkan keterampilan menulis teks anekdot hasil yang 

diperoleh sudah baik karena hanya sedikit yang mendapat nilai dibawah KKM pada 

kelas eksperimen dan pada kelas kontrol juga tergolong masih kurang baik karena rata-

rata kemampuan siswa secara umum masih ada yang berada di bawah KKM. Selain 

itu pada kelas kontrol siswanya lebih banyak yang mendapat nilai di bawah KKM 

dibandingkan dengan siswa kelas eksperimen.  Penyebab banyak siswa di bawah KKM 

adalah sebagai berikut. Pertama, siswa susah mengeluarkan ide-ide. Kedua, minat 

siswa dalam menulis sangat rendah. Ketiga siswa sulit membedakan jenis tulisan 

terutama pada teks rendah. Keempat, sulitnya siswa memahami struktur dari teks 

anekdot dan sulitnya pemahaman siswa dalam memahami materi menulis teks 

anekdot. Jadi untuk memahami sebuah teks anekdot siswa juga harus memahami 

tentang teks anekdot itu sendiri. Sesuai dengan pendapat ahli, Priyatni (2014:2) 

menyatakan bahwa teks anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang 

menarik karena lucu dan mengesankan yang isinya berupa kritik atau sindiran terhadap 

kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, suatu fenomena atau kejadian.Teks 

anekdot bukan merupakan karya ilmiah yang serius, melainkan lebih sebagai karya 

popular yang spontan dan dinamis. Selanjutnya, Darmansyah (2012:148) menyatakan 

bahwa cerita singkat atau anekdot yang mengandung humor. Kadar humornya juga 

terlihat dari ketidakmasukakalanya, keanehannya, kejutannya, kebodohannya, sifat 

pengecohannya, kejanggalannya, kekontadiksiannya, kenakalannya. Lebih lanjut, 

Kemendikbud (2014:99) menyatakan bahwa teks anekdot cerita singkat yang menarik 

karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal 

berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selain itu, Kosasih (2016:2) menyatakan teks 

anekdot adalah teks yang berbentuk cerita, didalamnya mengandung humor sekaligus 

kritik yang telah disiratkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks 

anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik karena lucu dan 

mengesankan. Penulisan teks anekdot bukan hanya untuk mengungkapkan hal lucu, 

namun bertujuan untuk mengungkapkan informasi, terlihat dari 

ketidakmasukakalanya, keanehannya, kejutannya, kebodohannya, sifat 

pengecohannya, kejanggalannya, kekontadiksiannya, kenakalannya.  
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Selain pemahaman tentang konsep teks anekdot, struktur yang terdapt dalam 

teks anekdot juga harus dipahami dan mampu bagaimana cara menerapkan pada 

pembelajaran menulis teks anekdot. Adapun menurut Menurut Priyatni (2014: 2) 

struktur teks anekdot terbagi atas lima yaitu, (a) abstrak berada di awal kalimat. Teks 

anekdot diawali dengan abstrak yang berisi uraian ringkas tentang objek atau hal yang 

hendak disindir atau dikritik, (b) orientasi menjelaskan cerita dilanjutkan dengan 

pengenalan terhadap pelaku dan peristiwa, (c) krisis, memuat tahapan peristiwa dan 

cerita mulai memuncak dan hampir menuju kepenyelesaian,  (d) reaksi, yaitu jawaban 

terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis. Ini merupakan inti kritik yang 

memuat unsur lucu atau mengesankan, (e) koda, berisi penutup yang merupakan 

penegasan terhadaphal yang dikritik atau disindir.Selain itu, Kosasish (2016:5-6) 

menyatakan adapun struktur dari teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, 

dan koda. Adapun indikator yang dipakai adalah judul, abstraksi, orientasi, krisis, 

reaksi, dan penilaian.  

Pada saat pelaksanaan tes dengan menggunakan penerapan modul berbasis tipe 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) siswa terlihat 

bersemangat dan lebih aktif, dengan menggunakan penerapan modul berbasis tipe 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division), adapun langkah-

langkah tipe STAD (Student Teams Achievement Division) yang langkah-langkahnya 

sebagai beriku. (1) Membentuk kelompok yang anggotanya + 4 orang yang heterogen 

( prestasi, jenis kelamin dll). ( 2) Guru menyajikan pelajaran (3). Guru memberi tugas 

kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok.(4) Guru memberi 

kuis/ pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada saat menjawab kuis tidak boleh 

saling membantu. (5) Memberikan evaluasi dan kesimpulan. (6) pemberian 

penghargaan berupa hadiah. Sesuai dengan pendapat Istarani (2011:19) agar 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model STAT terstruktur dan 

sistematis dapat dilaksanakan dengan langkah berikut; (1). Membentuk kelompok 

yang anggotanya + 4 orang yang heterogen ( prestasi, jenis kelamin dll). ( 2). Guru 

menyajikan pelajaran (3). Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota-anggota kelompok.(4). Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh 
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peserta didik. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. (5) Memberikan 

evaluasi dan kesimpulan. (6) pemberian penghargaan berupa hadiah.  

Pada saat dilaksanakan pembelajaran siswa mengikuti cara-cara atau teknik 

dalam menulis teks laporan hasil observasi yang terdapat dalam modul. Dengan 

menerapkan penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat membangkitkan minat siswa dalam menulis teks laporan 

hasil observasi  karena siswa benar-benar dituntut untuk menulis berdasarkan 

pemahaman dari modul yang berbasis kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division)   yang diberikan.  

Sesuai dengan pendapat (Suyatno, 2004:15) mengemukakan bahwa teknik 

adalah cara kongret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

Sanjaya (2006:244-246), mengemukakan ciri-ciri kooperatif sebagai berikut: (1) 

pembelajaran secara tim, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif, (3) kemauan 

untuk bekerja sama, (4) keterampilan bekerja sama. Pertama, pembelajaran secara tim 

merupakan tim merupakan tempat mencapai tujuan. Kedua, didasarkan pada 

manajemen kooperatif merupakan pembelajaran kooperatif harus berdasarkan 

manajemen kooperatif. Ketiga, kemauan untuk bekerja sama merupakan keberhsilan 

pembelajaran kooperatif ditentukan keberhasilan secara kelompok. Keempat, 

keterampilan bekerja sama merupakan kemauan untuk bekerja sama itu kemudian 

dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan 

bekerja sama. Pada kelas kontrol peneliti menjelaskan materi teks anekdot  dan 

memberikan tes kepada siswa tanpa memberi perlakuan yang sama seperti pada kelas 

eksperimen. Pada kelas kontrol peneliti hanya memberikan tema saja. Berdasarkan 

hasil analisis data kemampuan siswa pada kelas kontrol lebih rendah dari pada kelas 

eksperimen.  

Secara umum penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) mempunyai efektivitas yang signifikan dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi. Hal ini bisa kita lihat dari perbedaan rata-rata 

yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa yang diberi perlakuan 

penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 
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Division), yaitu kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata tes yang lebih tinggi 

daripada siswa kelas kontrol.   

Dalam penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) siswa menulis teks anekdot berdasarkan pemahaman materi 

pembelajaran dari penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) yang diberikan. Siswa yang susah mengeluarkan ide-

idenya jadi lebih mudah setelah adanya penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division). Setelah siswa paham akan materi, 

siswa akan diberikan evaluasi yang berbentuk menulis teks anekdot  berdasarkan yang 

diamatinya.  

Penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) sangat mempengaruhi keterampilan siswa dalam menulis teks 

anekdot, karena dengan penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) ini diharapkan siswa dapat dapat lebih termotivasi 

dalam menulis. Penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) disajikan dengan menarik yang dipenuhi juga dengan gambar-

gambar dan warna modul yang menarik. Oleh karena itu pada kelas eksperimen 

mendapatkan rata-rata tinggi daripada kelas kontrol yang menggunakan teknik 

konvesional. Jadi, penerapan modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dapat meningkatkan hasil akademik, motivasi serta 

keterampilan-keterampilan sosial lainnya. Hasil akademik yang dimaksud adalah 

menulis teks anekdot. Siswa lebih termotivasi dalam menulis, dan memudahkannya 

dalam mengembangkan pikiran serta ide-idenya dengan baik.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan tiga simpulan sebagai berikut. Pertama, 

hasil belajar menulis teks anekdot  kelas eksperimen yang menggunakan penerapan 

modul berbasis tipe kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

berada pada kualifikasi baik dengan rentangan presentase (76%-85%) rata-rata hitung 
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yang diperoleh adalah 81,48. Kedua, hasil belajar menulis teks eksposisikelas kontrol 

yang menggunakan teknik konvesional berada pada kualifikasi baik dengan rentangan 

presentase (76%-85%) rata-rata hitung yang diperoleh adalah 76,89. Ketiga setelah 

dilakukan uji-t diperoleh th yakni 1,99 sedangkan tt yaitu 1,67 pada taraf nyata dengan 

= 0.005 dan dk 53. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menunjukkan H1 

diterima karena th > tt. 
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ABSTRAK 

Literasi merupakan modal penting untuk mewujudkan kesuksesan. Budaya literasi 
perlu di implementasikan sedini mungkin. Setiap hari, tentunya kita tidak terlepas dari 
membaca maupun menulis. Selama ini, pandangan yang dominan di dunia pendidikan 
adalah bahwa literasi merupakan alat untuk mencerdaskan bangsa dan mengubah 
tatanan sosial menjadi lebih modern. Meskipun tidak salah, pandangan ini terkesan 
netral dan universal, diasumsikan berlaku untuk semua masyarakat, dan akibatnya 
mereduksi makna dan fungsi literasi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 
Tulisan ini berupaya menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap kajian literasi. 
Literasi perlu dimaknai sebagai praktik sosial yang erat menempel pada keseharian 
kita. Beragamnya makna dan fungsi budaya literasi dapat berkembang dengan cepat 
dan baik jika generasi muda mampu meningkatkan karakter percaya dirinya, yang 
tetap berorientasi untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan memiliki budaya literasi 
dengan baik.  
 
Kata kunci: budaya literasi, praktik sosial, karakter percaya diri. 
 

ABSTRACT 
Literacy is an important capital to achieve success. Cultural literacy needs to be 
implemented as early as possible. Every day, of course we can not be separated from 
reading and writing. During this time, the dominant view in the world of education is 
that literacy is a tool to educate the nation and change the social order to be more 
modern. Although it is not wrong, this view seems neutral and universal, assumed to 
apply to all societies, and consequently reduces the meaning and function of complex 
literacy in everyday life. This paper seeks to offer a different approach to literacy 
review. Literacy needs to be interpreted as a social practice that closely attaches to 
our daily life. The variety of meaning and function of culture of literacy can develop 
quickly and well if the younger generation can improve the character of self-
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confidence, which remains oriented to realize a nation that is intelligent and has a 
culture of literacy well. 
 
Keywords: culture of literacy, social practice, confident character. 
 
 

PENDAHULUAN 

Anis Baswedan dalam suatu kesempatan pernah mengungkapkan, salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di abad ke-

21 adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi atau keberaksaraan merupakan 

kemampuan seseorang yang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan 

menulis, namun mencakup kemampuan dalam mengintepretasi sumber informasi 

dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Literasi sangat penting bagi siswa 

karena keterampilan literasi akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka 

dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam 

memahami teks lisan, tulisan, maupun gambar/visual, oleh karena itu pengembangan 

literasi siswa dalam pembelajaran selalu dilakukan secara terpadu antara kegiatan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hal itu karena keempat keterampilan 

tersebut  memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun masing-masing memiliki ciri 

tertentu. Karena adanya hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu jenis 

keterampilan dapat  meningkatkan keterampilan yang lain. Misalnya pembelajaran 

membaca, dapat juga meningkatkan keterampilan berbicara, menyimak dan  menulis. 

Setelah siswa membaca, tentunya guru akan memberikan pertanyaan tentang isi 

bacaan ( berbicara), dan siswa diminta menceriterakan kembali apa yang dibaca 

dengan bahasanya sendiri (berbicara), berikutnya siswa menuliskan apa yang 

diceritakan dengan tata tulis yang benar (menulis). Tidak perlu disangkal bahwa di 

masyarakat manapun, keberadaan perpustakaan dan perkembangan literasi merupakan 

penanda peradaban. Di dunia sendiri, abad ke-18 sering disebut sebagai jaman 

Pencerahan, yang salah satunya ditandai dengan perkembangan perpustakaan dan 

literasi (McGarry, 1991). 

Budaya literasi perlu diimplementasikan mulai sekarang atau dari sedini 

mungkin. Apalagi kini budaya literasi di Indonesia menjadi persoalan yang sangat 

menarik untuk diperbincangkan. Mengingat budaya literasi khususnya literasi bahasa 
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di Indonesia masih rendah. Bahkan masyarakat lebih mudah menyerap budaya 

berbicara dan mendengar dari pada membaca kemudian mengungkapkannya dalam 

sebuah tulisan. Masyarakat cenderung lebih senang menonton dan mengikuti siaran 

televisi dari pada membaca. Sehingga dengan beragamnya makna dan fungsi budaya 

literasi dapat berkembang secara cepat dan baik jika generasi muda mampu 

meningkatkan karakter percaya diri. 

 

BUDAYA LITERASI BAHASA 

Axford (2009:9) mengatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran literasi 

adalah membantu siswa memahami dan menemukan strategi yang efektif dalam hal 

kemampuan membaca dan menulis, termasuk di dalamnya kemampuan 

menginterpretasi makna teks yang kompleks dalam struktur tata bahasa dan sintaksis 

(dalam www.prioroitaspendidikan.org). Kegiatan literasi dapat dijadikan sebagai 

sebuah budaya. Budaya literasi merupakan cermin kemajuan bangsa. Para Antroplog 

bahasa, seperti Lucian Levy-Bruhl, Claude Levi-Strauss, Walter Ong, dan Jack Goody 

memandang literasi (bahasa) sebagai titik pangkal pembeda masyarakat primitive dari 

masyarakat “beradab”. Menurut Levi-Strauss bahasa yang digunakan merefleksikan 

budaya atau perilaku manusia tersebut. Oleh karena itu ada kesamaan konsep antara 

bahasa dan budaya manusia. Ia berpendapat bahwa bahasa dapat digunakan untuk 

mempelajari kebudayaan atau perilaku suatu masyarakat. Masyarakat primitive 

merupakan individu yang belum mengenal dunia luar atau jauh dari peradaban. 

Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya budaya literasi, namun 

kebiasaan membaca dan menulis dianggap sebagai faktor utama dan mendasar. 

Padahal, salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia agar cepat 

menyesuaikan diri dengan menumbuhkan global yang meliputi berbagai aspek 

kehidupan manusia adalah dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca 

dan menulis. Itulah sebabnya literasi belum menjadi bagian penting dalam kurikulum 

pendidikan nasional. Selain di kalangan akademisi dan lembaga pendidikan, literasi 

juga sudah mulai tumbuh dan dikembangkan di tengah masyarakat. Melalui komunitas 

dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), literasi dikembangkan dengan sangat massif 

sehingga menyentuh banyak kalangan. Umumnya literasi yang dikembangkan adalah 
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minat dan kemampuan membaca masyarakat serta tidak sedikit mengembangkan 

kemampuan menulis. Tentunya ini sangat membantu dalam meningkatkan 

kemampuan literasi masyarakat yang dikatakan masih rendah, utamanya minat dan 

kemampuan membaca sebagai dasar bagi kemampuan literasi. 

 

BUDAYA LITERASI BAHASA SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL 

Sebagai sebuah kompetensi, literasi menjadi perhatian bagi para ahli sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Sehingga 

literasi mulai diperluas pengertiannya tidak terbatas hanya pada kemampuan membaca 

dan menulis saja. Cakupan literasi juga digabungkan dengan kemampuan 

mendengarkan dan berbicara. Pada perkembangan terkini pengertian literasi diperluas 

menjadi kemampuan yang dihubungkan dengan tujuan praktis tertentu. 

Perluasan pengertian literasi dikemukakan oleh The New Literacy Studies 

(NLS) yang mana literasi dipandang sebagai praktik sosial, yaitu bagaimana literasi 

digunakan dan apa yang orang lakukan dengan literasi dalam kehidupan sehari-hari 

(Pahl & Rowsell, 2005:9). Dari pandangan ini literasi memberikan pemahaman bahwa 

literasi terhubung dengan hal-hal lain dalam kehidupan sosial manusia. Sehingga apa 

yang didapatkan dari kegiatan literasi membaca misalnya, dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada dua hal pokok yang perlu difahami mengacu kepada 

literasi sebagai praktik sosial. Dua hal pokok tersebut adalah literacy 

events and literacy practice. Literacy events bisa diartikan sebagai kegiatan literasi 

yaitu kegiatan menyusun atau membaca teks. Pada saat itu juga maka secara langsung 

sudah terjadi praktik literasi yang melingkupi kegiatan literasi tesebut. Misalnya pada 

saat praktik menulis surat atau membacakan cerita kepada orang lain. 

Barton dan Hamilton memberikan hubungan antara peristiwa literasi dan 

praktik literasi. Dalam bahasa sederhana, praktik literasi adalah apapun yang 

dilakukan orang dengan literasi. Praktik literasi lebih abstrak karena melibatkan nilai, 

sikap, perasaan, dan hubungan sosial, sedangkan peristiwa literasi merupakan 

komponen dari praktik sosial tersebut yang bisa dilihat dan diamati. Dalam 

buku Situated Literacies, Barton dan Hamilton (2000) memberikan beberapa konsep 

penting untuk memahami literasi sebagai praktik sosial. 
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1. Literasi dimaknai sebagai serangkaian praktik sosial, yang bisa dirunut dari 

berbagai peristiwa di mana teks tertulis terlibat di dalamnya. 

2. Ada jenis literasi yang berbeda dalam aspek kehidupan yang berbeda pula. 

3. Praktik literasi dibentuk oleh institusi sosial dan hubungan kekuasaan. Sebagian 

literasi dianggap lebih dominan dan berpengaruh dibandingkan literasi yang lain. 

4. Praktik literasi memiliki tujuan tertentu dan terkait erat dengan tujuan sosial dan 

praktik budaya secara umum. 

5. Literasi terjadi dalam konteks sejarah. 

6. Praktik literasi selalu berubah, dan bentuk literasi baru seringkali diperoleh 

melalui proses pembelajaran dan pembentukan makna yang informal. 

Contoh sederhana untuk dapat memahami literasi sebagai praktik sosial bisa 

dengan ilustrasi berikut ini. Ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain yang 

jaraknya jauh maka kita bisa menggunakan surat. Menyusun kalimat demi kalimat 

dalam surat itu disebut dengan kegiatan literasi sedangkan membentuk satu kesatuan 

utuh menjadi sebuah bentuk surat itu dikatakan sebagai praktik literasi. Kemudian 

surat yang sudah jadi kita kirim melalui layanan yang tersedia misalnya pos maka 

kegiatan berkirim surat ini disebut dengan praktik sosial. mengapa di sebut sebagai 

praktik sosial karena ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka hubungan sosial 

yaitu berkomunikasi. 

Perkembangan dunia digital tentunya bisa menimbulkan dua sisi yang 

berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi. Berkembangnya 

peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital juga bisa menimbulkan 

tantangan dan peluang sekaligus. Banyak orang pesimistis dengan perkembangan 

literasi di era digital saat ini. Salah satu kehawatiran yang muncul adalah semakin 

merosotnya budaya baca masyarakat yang memang dalam tingkat yang masih rendah. 

Kehadiran berbagai peralatan (gadget) yang bisa terhubung dengan jaringan internet 

mengalihkan perhatian orang dari buku ke gadget yang mereka miliki. Apalagi dengan 

perkembangan berbagai media sosial yang semakin digandrungi oleh semua kalangan 

masyarakat. 

Namun tantangan yang menjadi kehawatiran banyak kalangan perlu dirubah 

menjadi perasaan optimistis dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, 
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perkembangan gadget dan jaringan internet merupakan kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan yang tidak bisa dielakkan. Justru semua itu dimaksudkan untuk 

mempermudah kehidupan manusia yang terus berkembang. Kedua, generasi saat ini 

di sebut dengan digital native, yang mana mereka hidup di era digital sehingga sudah 

barang tentu akan terbiasa dengan berbagai peralatan berbasis digital dan internet. 

Sehingga bisa dilihat bagaimana anak-anak bisa cepat akrab dengan gadget dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Mengacu pada dua hal di atas tentu dapat diarahkan dalam membantu 

mengembangkan literasi di masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa. Peralatan 

dan jaringan internet yang ada bisa dijadikan media yang dapat membantu mereka 

mengembangkan kemampuan literasi mereka tanpa menegasikan teks berbasis cetak. 

Justru digitalisasi bisa dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang 

dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog 

pribadi bisa diarhkan untuk mengumpulkan tulisan untuk kemudian bisa dicetak 

menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari 

blog pribadi. Bagi kalangan muda yang gemar menulis di jejaring sosial bisa diarahkan 

sebagai latihan untuk menulis dan mengemukakan gagasan tentang sesuatu yang dekat 

dengan mereka. Bahkan, tidak sedikit guru yang menggunakan media sosial seperti 

Facebook untuk melatih kemampuan menulis siswanya. 

 

BUDAYA LITERASI BAHASA UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER 

PERCAYA DIRI 

Prinsip belajar sebagaimana yang dicanangkan oleh UNESCO (1966) abad 21, 

diantaranya: (1) Learning to think (belajar berpikir), (2) Learning to do (belajar 

berbuat), (3) Learning to be (belajar menjadi sesuatu), (4) Learning to live together 

(belajar hidup bersama). Dalam keempat prinsip belajar tersebut, tujuannya sama yaitu 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas yaitu bangsa yang mampu 

menempatkan posisinya sesuai situasi dan kondisi. Dalam berbahasa juga seperti itu. 

Kita harus bisa menempatkan bahasa sesuai dengan kaidah dan alat komunikasi yang 

efektif. Sehingga kita harus tahu dengan siapa kita ini sedang berbicara. 
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Dalam budaya literasi sekarang ini, banyak masalah di sekitar kita yang perlu 

dipecahkan secepat mungkin. Salah satunya dengan implementasi budaya literasi 

bahasa. Budaya literasi bahasa memiliki beragam manfaat yang sangat positif untuk 

mewujudkan peran generasi muda yang dapat memajukan aspek pembangunan di 

negara. Budaya literasi perlu didukung oleh karakter-karakter positif, salah satunya 

yaitu karakter percaya diri. Percaya diri merupakan potensi yang luar biasa yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya dorongan dan paksaan dari 

orang lain. Sikap percaya diri muncul akibat kebiasaan-kebiasaan kita mengembangkan sikap dan 

pendapat negatif tentang diri kita. 

Ciri-ciri seseorang yang mempunyai rasa percaya diri yaitu: 

1. Percaya akan kompetensi diri, sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan 

ataupun rasa hormat orang lain. 

2. Tidak terdorong untuk menunjukan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau 

kelompok. 

3. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang / berani menjadi diri sendiri. 

4. Mempunyai pengendalian diri yang baik dan emosinya stabil. 

5. Memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha dirisendiri dan tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak mengharapkan bantuan orang lain. 

6. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang laindan situasi diluar dirinya 

Karakter percaya diri harus dimiliki oleh generasi muda. Ada berbagai macam 

indikator untuk meningkatkan rasa percaya diri, antara lain: 

1. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri, artinya generasi muda harus meyakini 

akan kemampuan dirinya sendiri untuk mewujudkan bangsa yang memiliki 

budaya literasi yang baik dan bisa bersaing dengan negara lain. 

2. Kemampuan beriteraksi, artinya generasi muda dapat berkomunikasi dengan baik 

apabila dapat mengimplementasikan budaya literasi bahasa yang sesuai dengan 

jati diri bangsa. 

3. Berani untuk kegiatan positif, artinya generasi muda sebagai subjek terciptanya 

pembangunan bangsa. 
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4. Tanggung jawab terhadap kewajiban atau tugas. Generasi muda mempunyai tugas 

dan bertanggung jawab dalam kegiatan membaca dan menulis. Adanya tanggung 

jawab bersama maka akan terciptanya budaya literasi bahasa yang baik. 

5. Cita-cita meraih prestasi, artinya kesuksesan seseorang dapat dilihat dari usaha 

yang dilakukannya. 

Karakter percaya diri dapat diwujudkan dalam budaya literasi di sekolah, salah 

satunya dapat dilakukan guru dalam kegiatan di sekolah. Menurut Solikin (2016) kita 

bisa mengembangan budaya literasi di sekolah. Secara tersirat naim mengatakan 

bahwa “Mengembangkan Budaya Literasi di lingkungan sekolah memang tidak 

mudah, tapi bukan berarti kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Budaya literasi di 

sekolah bisa dikembangkan dengan berbagai kegiatan menarik yang bisa membuat 

guru dan siswa bisa terlibat langsung di dalamnya”. 

Berikut ini adalah “10 Tips Cara Mengembangkan Budaya Literasi di Sekolah” 

sebaimana yang dikemukakan oleh Solikin. 

1. Diskusi hasil resensi buku. 

Guru setiap bulan membaca satu buku, selanjutnaya buku tersebut diresensi 

kemudian didiskusikan dalam sebuah acara diskusi mingguan atau bulanan. 

2. Membaca senyap 15 Menit 

Sekolah wajib menyediakan buku Non Teks Pelajaran sebagai bahan bacaaan bagi 

guru dan siswa. 

3. Perpustakaan kelas 

Sekolah membuat program agar setiap kelas mempunyai perpustaan mini. Buku 

disapat dari sumbangan siswa. 

4. Pengadaan buku bacaan berkualitas 

Sekolah membuat program untuk membeli buku yang dapat menginspirasi guru 

dan siswa 

5. Kunjungan ke pameran buku 

Sekolah membuat program tahuan mengajak siswa untuk dapang ke pameran 

buku terdekat yang diadakan di kota tersebut. 

6. Kunjungan ke perpustakaan daerah / kota / kabupaten 
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Sekolah membuat program agar siswanya dapat berkunjuk ke perpustakaan 

daearah/kota/kabupaten setempat 

7. Kunjungan ke penerbit buku terdekat 

Sekolah membuat program agar siswa dapat berkunjung ke penerbit terdekat di 

kotanya. 

8. Tantangan 

Sekolah membuat program tantangan membaca kepada guru dan siswa (misalnya 

yang dapat membaca 100 judul dalam 1 tahun akan mendapat penghargaan dari 

sekolah) 

9. Writing contest dan penerbitan buku 

Sekolah membuat lomba menulis buku bagi guru dan siswa, bagi pemenang 

naskah buku akan diterbitkan oleh sekolah. 

10. Reading reward 

Sekolah memberikan reward kepada (1) siswa atau guru yang paling rajin 

membaca di perpustakaan, (2) perpustakaan kelas terbaik, (3) guru dan siswa 

berhasil menerbitkan buku. 

Dari tips-tips yang sudah dijelaskan diatas, semuanya dapat digunakan untuk 

meningkat rasa percaya diri baik siswa maupun gurunya. Misalnya manfaat untuk 

siswa yatu setelah membaca setiap siswa bisa membuat rangkuman dari apa yang di 

baca. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk membacanya di depan kelas. Kegiatan 

tersebut bisa dilakukan setiap hari. Dengan kegiatan seperti itu, lama-kelamaan anak 

akan lebih percaya diri karena mereka akan terlatih dan terbiasa membaca dan 

menyampaikan apa yang telah dia baca. Dari membaca dan menulis tersebut, siswa 

akana lebih banyak pengetahuan dan wawasan yang di dapatkannya, sehingga 

kecerdasan mereka akan bertambah.  

 

PENUTUP 

Budaya literasi merupakan cermin kemajuan bangsa. Budaya literasi dapat 

diwujudkan melalui bahasa. Bahasa dapat digunakan untuk mempelajari kebudayaan 

atau perilaku suatu masyarakat. Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab 
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rendahnya budaya literasi, namun kebiasaan membaca dan menulis dianggap sebagai 

faktor utama dan mendasar.  

Literasi memberikan pemahaman bahwa literasi terhubung dengan hal-hal lain 

dalam kehidupan sosial manusia. Sehingga apa yang didapatkan dari kegiatan literasi 

membaca dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal pokok yang perlu 

dipahami mengacu kepada literasi sebagai praktik sosial. Dua hal pokok tersebut 

adalah literacy events and literacy practice. Literacy events bisa diartikan sebagai 

kegiatan literasi yaitu kegiatan menyusun atau membaca teks. Pada saat itu juga maka 

secara langsung sudah terjadi praktik literasi yang melingkupi kegiatan literasi tesebut. 

Misalnya pada saat praktik menulis surat atau membacakan cerita kepada orang lain. 

Budaya literasi bahasa memiliki beragam manfaat yang sangat positif untuk 

mewujudkan peran generasi muda yang dapat memajukan aspek pembangunan di 

negara. Budaya literasi perlu didukung oleh karakter-karakter positif, salah satunya 

yaitu karakter percaya diri. Percaya diri merupakan potensi yang luar biasa yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya dorongan dan paksaan dari 

orang lain. Sikap percaya diri muncul akibat kebiasaan-kebiasaan kita mengembangkan sikap dan 

pendapat negatif tentang diri kita. 
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ABSTRAK 
Dalam kehidupan modern, kemampuan berliterasi yang diwujudkan dalam bentuk 
membaca merupakan hal bersifat fundamental (Basuki, 2011). Hal itu disebabkan 
membaca merupakan kemampuan yang melandasi kemampuan berliterasi lainnya 
(Suyatno, 2005). Membaca secara formal diajarkan di sekolah pada tahun-tahun awal 
seperti kelas 1 dan 2 SD (Rahim, 2005). Kenyataannya kemampuan membaca yang 
seharusnya sudah dimiliki siswa sekolah dasar terutama di kelas tinggi yaitu kelas 4, 
5, dan 6 tidak sesuai yang diharapkan. Salah satu sekolah dasar negeri di kecamatan 
Kedungjati memiliki permasalahan tersebut. Ada beberapa faktor  yang 
mempengaruhi kemampuan membaca, diantaranya adalah faktor motivasi, faktor 
lingkungan keluarga, dan faktor guru (Rahmawati, 2012). Penelitian ini merupakan 
studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
rendahnya kemampuan membaca di SD Negeri 1 Jumo Kecamatan Kedungjati. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian 
yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif menunjukan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi kemampuan membaca pada SD Negeri 1 Jumo diantaranya 
adalah faktor lingkungan keluarga dan minat siswa terhadap membaca itu sendiri. 
Kata kunci: literasi, kemampuan membaca, siswa SD 
 
Pendahuluan 

Di era yang semakin berkembang sekarang ini, modernisasi mewujud dalam 

globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai informasi 

dari berbagai media yang sangat cepat, baik dari media cetak maupun dari media 

elektronik harus dihadapi siswa dengan persiapan yang memadai dan kemampuan 

beradaptasi yang inovatif agar mereka tidak terbawa oleh gelombang informasi yang 

menjerumuskan. Penyampaian informasi melalui sarana tulis untuk berbagai 

keperluan dalam abad modern ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. 
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Dengan demikian, aktivitas membaca tentang berbagai sumber informasi tersebut akan 

sangat membuka dan memperluas wawasan seseorang.  

Membaca di zaman ini bukan sekedar kegiatan mengeja huruf lalu 

merangkaikannya menjadi sebuah kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Membaca 

adalah sebuah “life skill” di era informasi. Membaca telah berubah urgensinya dari 

sekedar menambah wawasan atau menghilangkan penat, yang sifatnya sekunder, 

menjadi kebutuhan hidup yang sifatnya primer.  Artinya, ketika manusia modern tidak 

memiliki kebiasaan membaca, sebagian kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, yaitu 

kebutuhan akan informasi. Karena hal tersebut, kemampuan literasi membaca menjadi 

hal yang fundamental untuk dikembangkan (Basuki, 2011). 

Pada tataran sistemik, misalnya ketika pemerintah menetapkan Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Pusat Pembinaan, Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mempunyai program unggulan bernama “Gerakan Literasi Bangsa 

(GLB)” yang bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti anak melalui budaya literasi 

(membaca dan menulis) ada permasalahan muncul ketika rencana pembangunan 

dicanangkan oleh pihak pemerintah. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah 

sedang gencarnya melakukan usaha untuk membangun bangsa Indonesia menjadi 

bangsa yang maju dan beradab di mata dunia melalui kesadaran melek huruf (literasi), 

pada tahun 2012 justru Indonesia masih berada pada tingkatan 600-an dalam peringkat 

dunia Negara melek huruf yang ditetapkan oleh Unesco. Fakta ini sangat 

memprihatinkan jika dilihat dari modal budaya Indonesia yang sangat kaya. Hal 

tersebut tentunya membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

Tenyata dari peninjauan beberapa data penelitian ataupun jika kita amati 

secara common sense (mata awam), Indonesia dikenal sebagai bangsa yang 

berkembang melalui tradisi lisannya yang kuat. Tradisi mendongeng dan penyebaran 

mitos di masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indinesia dari 

Sabang sampai Marauke. Tradisi dari ‘mulut ke mulut’ tersebut (yang biasanya 

mewujud dalam kultur ‘bergosip’, ‘kongkow’, ‘midang’, ‘ngandani 

batur,’  nampaknya belum juga dilengkapi dengan tradisi membaca yang lebih bersifat 

reflektif. Dalam rangka menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca pada suatu 
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masyarakat perlu dimulai secara bertahap. Salah satu langkah awal dalam 

menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca dalam masyarakat adalah melalui 

penanaman kebiasaan membaca pada jenjang sekolah. Penanaman kebiasaan 

membaca tersebut, perlu diupayakan sejak anak berada pada jenjang sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI). 

Penanaman kebiasaan membaca pada siswa SD/MI, perlu dimulai dari hal yang 

paling dasar terlebih dahulu yaitu mengupayakan kelancaran membaca pada siswa. 

Siswa perlu diajak untuk ‘melek huruf’ atau ‘melek wacana’ terlebih dahulu. Dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI, kegiatan yang berkaitan dengan masalah 

tersebut terwadahi dalam pembelajaran membaca permulaan, khususnya terdapat pada 

jenjang kelas 1 atau kelas 2 SD/MI. Dalam kondisi normal, pelaksanaan pembelajaran 

membaca permulaan tersebut akan berjalan lancar, artinya siswa dengan mudah 

memahami apa yang mereka pelajari dalam kegiatan membaca. Namun, tidak jarang 

ditemui berbagai permasalahan dalam pembelajaran membaca permulaan. Sebagian 

siswa telah lancar dan tidak mengalami hambatan dalam belajar membaca tetapi 

sebagian lainnya belum bahkan tidak dapat atau tidak mampu membaca.  

Hal tersebut terjadi pula di SDN 1 Jumo, Kecamatan Kedung Jati yang memiliki 

kemampuan membaca yang kurang pada siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. 

Padahal seharusnya kemampuan mereka dalam membaca dalam level yang tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca siswa tersebut sehingga bisa ditemukan solusi untuk 

mengembangkan kemampuan membacanya.  

KAJIAN TEORI 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat 

reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh 

informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. 

Semua yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan seseorang mampu 

mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas 

wawasannya (Zuchdi dan Budiasih, 1996/1997:49). Pendapat tersebut menekankan 

tentang pentingnya membaca bagi peningkatan kualitas diri seseorang. Seseorang akan 
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‘gagap teknologi’ dan ‘gagap informasi’ apabila jarang atau tidak pernah melakukan 

kegiatan membaca.  

Kegiatan membaca mempunyai berbagai macam tujuan dan manfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan membaca tentu 

mempunyai maksud mengapa dia perlu membaca teks tersebut yang selanjutnya dapat 

mengambil manfaat setelah kegiatan membaca berlangsung. Manfaat kegiatan 

membaca antara lain (1) sebagai media rekreatif; (2) media aktualisasi diri; (3) media 

informatif; (4) media penambah wawasan; (5) media untuk mempertajam penalaran; 

(6) media belajar suatu keterampilan, (7) media pembentuk kecerdasan emosi dan 

spiritual; dsb. 

Oleh karena kegiatan membaca mempunyai berbagai manfaat dalam kehidupan, 

maka kegiatan membaca perlu dilatihkan secara intensif dalam pembelajaran di 

sekolah, utamanya dimulai dari jenjang SD/MI. Pada tahap awal perkembangan 

membaca, anak harus belajar terlebih dahulu sistem alfabetik bahasanya, baik berupa 

nama abjad, bentuk huruf maupun bunyi yang dipresentasikannya. Pada tahap awal 

ini, kemampuan anak mengkonversi simbol ke dalam bunyi yang tepat (decoding) 

berlangsung sangat lambat. Hal ini terjadi karena pada saat mengidentifikasi kata, anak 

juga memerlukan informasi lain yang berasal dari pengalaman mereka untuk dapat 

mengenal kata (Perfetti dalam Torgessen dkk., 1992). Pada tahap awal perkembangan 

membaca, anak harus memiliki kekuatan penalaran yang mencapai tahap operasional 

konkret (Piaget dalam Spiegel, 1979). Usia dari 6 – 12 tahun merupakan masa usia 

sekolah. Pada masa ini anak banyak mengalami perkembangan dalam segi kognitif. 

Anak cenderung mengembangkan kemampuan belajar, persepsi, penalaran, memori, 

dan bahasa dengan berbagai macam cara (Elkind, dkk., 1978). 

Dalam kenyataannya, pencapaian kemampuan membaca tiap anak berbeda satu 

sama lain. Zuchdi (2007:25) mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang 

sangat ditentukan oleh faktor kuantitas membacanya, maksudnya adalah kemampuan 

membaca seseorang itu sangat dipengaruhi oleh jumlah waktu yang digunakan untuk 

melakukan aktivitas membaca. Semakin banyak waktu membaca setiap hari, besar 

kemungkinan semakin tinggi tingkat komprehensinya atau semakin mudah memahami 

bacaan. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kemampuan membaca.  
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Menurut Lamb dan Arnold (1976) faktor – faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca tersebut adalah faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan 

psikologis. Faktor fisiologis mencangkup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, 

dan jenis kelamin. Beberapa ahli mengatakan bahwa keterbatasan neurologis 

(misalnya berbagai cacat otak ) dan kekurang matangan berbagai fisik merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman mereka. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat 

penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca anak.  Faktor intelektual 

didefinisikan oleh Heinz sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman 

yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponsnya secara tepat. Wechster 

(dalam Harris dan Sipay, 1980) mengemukakan Inteligensi ialah kemampuan global 

individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara 

epektif terhadap lingkungan. Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor 

lingkungan itu mencakup latar belakang dan pengalaman siswa dirumah dan sosial 

ekonomi keluarga siswa. Rubin (1993) mengemukakan bahwa orang tua yang hangat, 

demokratis, bisa mengarahkan anak-anak mereka pada kegiatan yang berorientasi 

pendidikan. Suka menantang anak untuk berpikir, dan suka mendorong anak mandiri 

merupakan orang tua yang memiliki sikap yang dibutuhkan anak sebagai persiapan 

yang baik untuk belajar disekolah. Orang tua yang memiliki kesadaran akan 

pentingnya kemampuan membaca akan berusaha agar anak anaknya memiliki 

kesempatan untuk belajar membaca. Pembicaraan orang tua serta anggota keluarga 

lainnya dirumah juga akan mempengaruhi kemampuan membaca anak. Dalam 

hubungan lingkungan keluarga ini, sangat penting artinya kebiasaan bernalar diantara 

mereka. Cara menanggapi dan menjawab pertanyaan anak, cara mengajukan 

pertanyaan, serta cara orang tua memberikan alas an sangat mempengaruhi cara anak 

bernalar melalui bacaan.  Jika orang tua gemar membaca, memiliki koleksi buku, 

menghargai membaca, dan senang membacakan cerita kepada anaknya mereka umum 

menghasilkan anak yang senang membaca. Faktor sosio ekonomi, dan lingkungan 

tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Beberapa 

peneliti memperlihatkan bahwa status sosio-ekonomi siswa mempengaruhi 
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kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang berasal dari rumah yang memberikan 

banyak kesempatan membaca, dalam lingkungan yang penuh dengan bahan bacaan 

yang beragam akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi (Crawley & 

Mountain, 1995) Faktor lain yang juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca 

anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan 

sosial, emosi,dan penyesuaian diri.  

Dari kegiatan membaca yang dilaksanakan dan pengetahuan mengenai faktor 

yang mempengaruhi membaca siswa diharapkan untuk mendapatkan manfaat yang 

optimal. Menurut Rahim  (2007:1), “masyarakat  yang  gemar membaca memperoleh 

pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningaktkan kecerdasannya 

sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa 

mendatang.” Secara spesifik manfaat membaca meliputi: 1) dapat menemukan 

sejumlah informasi dan pengetahuan yang sangat berguna dalam kehidupan; 2) dapat 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia; 3) dapat 

mengayakan batin, meluaskan cakrawala kehidupan; 4) isi yang terkandung dalam teks 

yang dibacanya dapat segera dikethaui; 5) membaca intensif dapat menghemat energi, 

karena tidak terpancang pada suatu situasi, tempat dan waktu karena tidak menggangu 

orang di sekelilingnya. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh kemampuan 

dan kesempatannya dalam membaca, karena membaca merupakan kunci seseorang 

meraih berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan wawasan kebudayaan yang ada di 

dunia. Oleh karenanya penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membacanya sehingga dapat mengembangkan pembelajaran berbasis 

masalah yang ditemukan di lapangan.  

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi 

kasus. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif ini bersifat alamiah, artinya peneliti melakukan penelitian 

terhadap suatu keadaan pada situasi dimana keadaan tersebut memang ada dan tidak 

dimanipulasi. Penelitian ini secara sengaja melihat dan membiarkan kondisi yang 

diteliti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Metode penelitian ini adalah studi 
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kasus yang merupakan studi mendalam tentang individu dan berjangka waktu relative 

lama, terus menerus serta menggunakan objek tunggal. 

Penelitian ini bertempat di SD Negeri 1 Jumo Kecamatan Kedungjati. Subjek 

penelitian adalah 6 siswa yang memiliki kemampuan membaca rendah, yang berada 

di kelas 4, 5, dan 6. EK dan AL siswa kelas 4, NS dan TA siswa kelas 5, serta RD dan 

AR siswa kelas 6. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposive yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, dan kemudian dikembangkan menggunakan teknik snowball 

sampling. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif ini, 

peneliti menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumen. 

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini dengan 

teknik triangulasi data, sehingga penelitian memperoleh derajat kepercayaan yang 

tinggi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang terkumpul 

dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan model 

analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Ada empat 

komponen yang dilakukan dengan model ini yakni pengumpulan data, reduksi data, 

display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Kondisi Minat dan Motivasi Membaca Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai kondisi siswa SD Negeri 

1 Jumo, dapat diuraikan dibawah ini. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari EK siswa kelas 4, menunjukan bahwa siswa 

EK sangat jarang sekali membaca. EK membaca hanya pada saat disuruh gurunya 

maju satu-satu ke depan. EK memiliki motivasi dan minat membaca yang sangat 

rendah. Senada dari hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa tersebut “aku males 

moco buku kok bu, nek dirumah yo dolanan sama temen-temen, bacane nek pas lagi 

di sekolah tok nek disuruh bu guru kui yo bacane rak lancar” (Hasil wawancara 

dengan EK, 9 tahun, 28 Agustus 2017). 
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Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh dari AL siswa kelas 4, menunjukan 

bahwa karena ia tidak bisa membaca dan lambat dalam mengeja maka malas untuk 

membaca buku. Senada dari hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa yang 

bersangkutan “ga seneng baca bu, lha baca wae aku ngejane angel kok bu, males nek 

kon baca. Apalagi nek baca buku tulisane banyak banget, wegah rasane” (Hasil 

wawancara dengan AL, 9 tahun, 28 Agustus 2017). 

Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari NS siswa kelas 5, menunjukan 

bahwa minat membacanya juga rendah. Ia tidak termotivasi untuk membaca maupun 

untuk belajar membaca. Ia lebih suka menggambar daripada membaca. Senada dari 

hasil wawancara dengan siswa tersebut “ga seneng baca aku bu, jadi yo males meh 

belajar baca, bosen nek lihat tulisan banyak ngono ki marake ngantuk, enakan 

nggambar” (Hasil wawancara dengan NS, 10 tahun, 30 Agustus 2017). 

Demikian pula dengan hasil penelitian yang diperoleh dari TA siswa kelas 5, 

menunjukan bahwa ia suka membaca komik namun ia tidak membaca seluruh isi 

bacaan komik tersebut, ia lebih tertarik melihat tulisan-tulisan pendek dan gambarnya 

saja. Senada dari hasil wawancara dengan siswa tersebut “aku seneng banget baca tapi 

baca komik bu, tapi ya sing tak baca sing tulisane gampang dieja, karo gambar-

gambare tok, nek tulisane sing akeh ya ga tak baca wong ya ga iso bacane kok bu” 

(Hasil wawancara dengan TA, 10 tahun, 30 Agustus 2017). 

Hasil penelitian serupa juga diperoleh dari RD siswa kelas 6, ia mengaku sering 

dimarahi oleh guru-guru karena sudah kelas 6 masih belum bisa membaca, namun dia 

memang malas dan tidak minat dan tidak termotivasi untuk bisa membaca karena dia 

sudah sulit mengeja apalagi kata yang panjang. Senada dari hasil wawancara dengan 

siswa tersebut “lha ngejanya aja yo gak bisa kok bu, meh mbaca yo pye.. mau belajar 

ya wes males kok bu, angel” (Hasil wawancara dengan RD, 11 tahun, 4 September 

2017). 

Dan yang terakhir hasil penelitian diperoleh dari AR siswa kelas 6, menunjukan 

bahwa dia tidak suka membaca karena tidak bisa membaca, dan dia sampai kelas 6 ini 

belum mau belajar membaca lebih giat karena dirumah tidak ada yang membimbing. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan siswa bersangkutan “ga seneng 



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

 
577 

ISSN 2598-0610 
e-ISSN 2598-0629 
 

baca bu, lha kan ga iso baca bu, ning omah yo gak ono sing ngajari kok bu” (Hasil 

wawancara dengan AR, 11 tahun, 5 September 2017). 

 

2. Kondisi dan Dukungan Keluarga Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai dukungan keluarga siswa 

SD Negeri 1 Jumo, dapat diuraikan dibawah ini. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari EK siswa kelas 4, menunjukkan bahwa 

perhatian dari orang tua kurang. Menurut pengakuan EK, orang tuanya membiarkan 

dirinya belajar sendiri. Mereka lebih mengurus pekerjaannya dibanding mengajari 

anaknya. Hal tersebut terlihat dari cuplikan wawancara berikut “Bapak Ibu ya ngurus 

sawah bu, nek bengi kesel. Nek sinau ya sinau dewe bu, sak-sake ”( Hasil wawancara 

dengan EK, 9 tahun , 28 Agustus 2017). 

Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh dari AL, menunjukkan bahwa dia 

biasa diajari oleh kakaknya saja, sementara orang tuanya kurang memperhatikan. 

Ketika disinggung lebih jauh dan mendalam pembelajaran yang diberikan oleh 

kakaknya hanya sepintas dan kurang mendetail. Waktu belajar yang digunakannya pun 

singkat dan tidak dilakukan setiap malam. Hal tersebut juga menyebabkan dirinya 

menjadi malas untuk belajar membaca. 

Hasil penelitian yang ketiga dari NS kelas 5 SD, menunjukkan bahwa ia biasa 

diajari oleh orang tuanya, namun hanya sebatas dalam mengerjakan PR saja. Untuk 

keterampilannya dalam hal membaca belum mendapat perhatian dari orang tuanya. 

Hal tersebut terekam dalam wawancara sebagai berikut “Aku sinau karo bapak ibu nek 

ono PR ae bu. Nek ora ono PR yo ora sinau. Males bu” (Hasil wawancara dengan NS, 

10 tahun , 30 Agustus 2017). 

Selanjutnya hasil penelitian dari TA, kelas 5 SD menunjukkan hal serupa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan TA mengaku belum mendapat perhatian 

dari orang tuanya. “Bapak karo ibu ora tau marahi aku kok bu. Jarene pelajarane angel. 

Disik pelajarane pas sekolah ora ngono kok” (Hasil wawancara dengan TA, 10 tahun 

, 30 Agustus 2017). 

Berikutnya hasil penelitian yang diperoleh dari RD kelas 6 SD menunjukkan 

bahwa orang tuanya memberikan perhatian, namun belum memberikan arahan yang 
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baik. Hasil tersebut terdapat dalam cuplikan wawancara berikut “Bapak senengane 

ngakon sinau maca sih bu, tapi karo ngamuk-ngamuk. Ngono kuwi yo ora diwarahi 

bu, angger dikon tok bu. Dadine aku yo males sinau” ( Hasil wawancara dengan RD, 

11 tahun , 4 September 2017) 

Terakhir, hasil penelitian yang diperoleh dari AR, kelas 6 SD menunjukkan hal 

yang serupa dengan AL dimana ia tidak diajari oleh orang tuanya namun oleh orang 

lain yang intesitasnya kurang. Menurut hasil wawancara bersama AR, dia hanya 

mengerjakan PR saja ketika ada dan meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan. 

Sedangkan untuk belajar membaca secara khusus belum dia laksanakan. Baginya lebih 

penting mengerjakan PR ketimbang latihan membaca.  

Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada hasil penelitian diatas, 

adapun pembahasan hasil penelitian tentang Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan 

Membaca Siswa dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pertama, kondisi minat dan motivasi membaca siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh di SD Negeri 1 Jumo, dapat dikatakan kondisi minat dan 

motivasi siswa dalam membaca memang rendah. Siswa yang memiliki kemampuan 

membaca rendah tidak memiliki keinginan untuk belajar membaca. Kemampuan 

membaca yang kurang tersebut tidak menjadikan anak bersemangat untuk belajar, 

namun menjadikannya malas dan tidak suka untuk membaca. 

Kemampuan membaca yang rendah menjadi alasan bagi siswa untuk tidak 

berminat dan termotivasi dalam membaca. Faktor minat dan motivasi membaca siswa 

pada SD Negeri 1 Jumo ini sangatlah tampak pada para siswa yang memiliki 

kemampuan membaca rendah. 

Kedua, kondisi dan dukungan keluarga siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh di SD Negeri 1 Jumo, dapat dikatakan kondisi keluarga dan dukungan 

keluarga juga rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap enam 

siswa tersebut, keseluruhan menyatakan bahwa orang tua tidak mendampingi bahkan 

tidak membimbing siswa untuk membaca saat di rumah. Orang tua siswa memiliki 

berbagai kesibukan dan kurang memiliki kesadaran untuk memberikan bimbingan 

lebih terutama saat siswa berada di rumah.  
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Hal yang sebenarnya kurang pas adalah ketika orang tua menganggap sekolah 

adalah satu-satunya tempat bagi siswa untuk belajar. Padahal rumahlah yang menjadi 

tempat bagi siswa untuk banyak belajar, karena waktu yang dihabiskan di sekolah 

hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar waktu siswa dihabiskan di rumah dan 

dengan orang tuanya. Kondisi orang tua yang tidak memberi dukungan pada siswa 

dengan kemampuan membaca rendah ini membuat kemampuan membaca siswa tidak 

akan meningkat. Maka kondisi dan dukungan keluarga pada siswa SD Negeri 1 Jumo 

menjadi faktor yang juga menyebabkan kemampuan membaca siswa di sekolah 

tersebut rendah. 

Senada dengan penelitian sebelumnya bahwa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca menurut Lamb dan Arnol (dalam Rahim , 2007) adalah a) 

Faktor psikologis, b) faktor intelektual, dan c) faktor lingkungan. Faktor psikologis 

mencakup minat, motivasi, dan kematangan sosio dan emosi. Eanes (1997) 

mengemukakan bahwa kunci motivasi itu sederhana tapi tidak mudah untuk 

mencapainya. Motivasi merupakan kunci dalam belajar membaca. Faktor lingkungan 

juga menjadi faktor yang mempengaruhi membaca, lingkungan dalam hal ini termasuk 

kondisi keluarga dan dukungan keluarga. Keluarga yang suka mendukung dan 

mendorong anak-anak nya untuk membaca, maka akan mendorong anak tersebut 

untuk membaca pula. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pada siswa SD Negeri 1 Jumo 

(Studi Kasus pada siswa SD Negeri 1 Jumo adalah minat dan motivasi siswa. Minat 

dan motivasi siswa yang rendah menjadikan siswa memiliki kemampuan membaca 

yang rendah. Para siswa yang memiliki kemampuan membaca yang rendah kurang 

memiliki minat dan motivasi dalam membaca. 

Faktor kondisi dan dukungan keluarga pun menjadi faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca siswa pada siswa SD Negeri 1 Jumo. Para siswa yang memiliki 

kemampuan membaca yang rendah, mereka tidak mendapatkan dukungan dari 

keluarga. Siswa hanya belajar membaca pada saat di sekolah saja, kedua orang tuanya 
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tidak memberikan bimbingan atau arahan untuk membaca di rumahnya. Faktor 

tersebut yang membuat memiliki kemampuan membaca yang rendah.   
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